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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

คำนำ
จากแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคม
ของรัฐบาล นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผนวกกับแผนยุทธศาสตร์บูร ณาการการศึกษาของจังหวัด
เชียงราย การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตาม 4 มาตรฐานของการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรีย นเป็น สำคัญและด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผ ล การเรี ยนร่ว มและเรียนรวม
ประกอบไปด้วย ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจั ดการเรียนร่วมและด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถานศึกษาและบุคลากรที่จะต้องขับเคลื่อนไปสู่มาตรฐาน
ที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานได้ตรงเป้าหมายถู กทิศทาง ครอบคลุมสภาพปัญหาของสถานศึกษาและสังคม
นำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารสถานศึกษา
โดยจัดทำโครงการ กิจกรรมที่สนองและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ใ นระดับต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติจริง
การวัดประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ ปรับปรุงแก้ไข ให้บรรลุเป้าหมายดังที่คาดหวังตามกระบวนการ PDCA
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 เล่มนี้ คงเป็นประโยชน์ในการ
นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น ขอขอบคุณ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในครั้งนี้ให้
สำเร็จลุล่วงด้วยดี

(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

คำขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ปีงบประมาณ 2563
****************************************
แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 สนองนโยบายของรัฐบาล กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงราย ตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ระดับโครงการ
และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2563 เป็นพันธะสัญญาระหว่าง
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กันพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพตามบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละฝ่ายให้เกิดคุณภาพสูงสุด
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ตอนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

============================================================
• ประวัติโรงเรียน
โรงเรีย นสามัคคีวิทยาคม 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่ก่อสร้างขึ้น ลำดับที่ 39
ในจังหวัดเชียงราย ของกรมสามัญศึกษา ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 1121 กิโลเมตรที่ 4 – 5 เส้นทางสายเชียงราย – ดงมะดะ มีเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 393 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย – ดงมะดะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ที่ดินแปลงนี้เดิมเป็นฌาปนสถานประจำหมู่บ้านหัวฝาย พ่อหลวงจวน ไชยชมพู ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น
มีแนวความคิดที่จะพัฒนาหมู่บ้าน เนื่องด้วยในขณะนั้นหมู่บ้านยังไม่มีความเจริญ เส้นทางคมนาคมยากลำบาก
จึงมีความเห็นที่จะให้ หน่วยงานทางราชการ เข้ าไปตั้งสถานที่ราชการในหมู่บ้านคงจะทำให้หมู่บ้านเจริญขึ้น
จึงขายที่ดินดังกล่าวให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ผู้อำนวยการคือ อาจารย์บรรจง พงศ์ศาสตร์ (อดีตอธิบดี
กรมสามัญศึกษา) และอาจารย์ณรงค์ จินดาวงศ์ หัวหน้าหมวดเกษตรกรรมศิลป์ ได้ดำเนินการประสานงานกับ
พ่อหลวงจวน ไชยชมพู และจัดหางบประมาณเพื่อซื้อที่ดินและมีโครงการใช้ที่ดินแปลงนี้เป็นไร่ฝึกเกษตรของ
โรงเรียน คณะครู – อาจารย์ และนั กเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ หาเงินซื้อที่ดินจนครบ 40,000 บาท เมื่อปี
พ.ศ.2519 จนกระทั่งปี พ.ศ.2520 อาจารย์บรรจง พงศ์ศาสตร์ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการ
โรงเรีย นยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชีย งใหม่ และในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้น อาจารย์ณรงค์ จินดาวงศ์
ได้โอนย้ายไปรับราชการในสำนักงานปฏิรูปที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารโรงเรียนในยุคต่ อมา
เห็นว่าการเดินทางไปมาของนักเรียนเพื่อปฏิบัติงานที่ไร่ฝึกเกษตรยากลำบาก ดังนั้นจึงได้ระงับโครงการไร่ฝึก
เกษตรที่ดินแปลงนี้จึงถูกทิ้งรกร้างอีกระยะหนึ่ง
ต่อมาในปี พ.ศ.2528 ผู้อำนวยการประสิทธิ์ แสนไชย เห็นว่ าน่าจะพัฒนาไร่ฝึกเกษตรอีกครั้ง แต่ได้
เปลี่ยนแปลงเป็นสวนป่าโรงเรียน จึงได้มอบหมายให้หมวดวิชาเกษตรกรรมประสานงานตามโครงการ และให้
ครูอาจารย์ และนักเรีย นร่ว มกัน ปลู ก ไม้ยื นต้น ในสมัยที่ผ ู้ อำนวยการบุ ญส่ ง ไชยลาม ( 2532 – 2536)
เป็นผู้อำนวยการก็มีนโยบายที่จะใช้ที่ดินแปลงนี้เป็นสถานที่ฝึกอบรมของโรงเรียน แต่โครงการดังกล่าวไม่บรรลุ
อาจารย์เฉลิมชัย รัตนประยูร ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงการขยายตัว ทาง
การศึกษาของจังหวัดเชียงรายในอนาคต ตลอดจนความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
มีจำนวนมากเกินกว่าที่จะอยู่ได้ขณะนั้น ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินจัดซื้อจากวิสัยทัศน์ของ
ท่านอธิบดีบรรจง พงศ์ศาสตร์ แต่ที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ดังที่คาดหวัง จึงได้
ปรึกษากับผู้ใหญ่ในกรมสามัญศึกษา จึงได้รับอนุมัติให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2” เมื่อวั นที่
28 ธันวาคม 2536
ในปี ก ารศึ ก ษา 2537 โรงเรี ย นเริ ่ ม เปิ ด รั บ นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1 จำนวน 104 คน โดย
นายสงัด มิตกิตติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
ดำเนิน การรับ สมัครนักเรีย น วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางพาณี จินดาวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นผู้บริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
นักเรีย นจำนวน 308 คน โรงเรียนได้ฝากให้เรียนอยู่ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างดีจากอาจารย์ธารา จาตุประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทั้งด้านบุคลากร อาคาร
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สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้นักเรี ยนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้ขยายการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เป็ น 8 ห้ อ งเรี ย นในปี ง บประมาณ 2537 – 2538 โรงเรี ย นได้ ร ั บ งบประมาณก่ อ สร้ า ง รวมทั ้ ง สิ้ น
13,393,405 บาท ดังนี้
1. อาคารเรียนแบบ 324ล/27
จำนวน 1 หลัง
2. บ้านพักครู
จำนวน 1 หลัง
3. บ้านพักนักการภารโรง
จำนวน 1 หลัง
4. ห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนแบบ 6 ที่
จำนวน 1 หลัง
5. รั้ว ซุ้มประตู ป้ายชื่อ เสาธงแบบมาตรฐาน
6. ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.38
7. ถนนภายในโรงเรียนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 300 เมตร
8. จัดตั้งระบบไฟฟ้า
และในปี ต ่ อ ๆมา ก็ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั ้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
อย่างต่อเนื่องเสมอมา ทำให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีการพัฒนาในทุกๆด้านตามลำดับ
ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2562 มี นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
• ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

รูป ห่ว งวงกลม 6 ห่ว ง ประกอบด้ว ยสี 3 สี คือ น้ำเงิน ขาว แสด เกาะเกี่ยวกัน เป็นลูกโซ่อย่าง
เหนียวแน่น มั่นคง เปรียบเสมือนความสามั คคีกลมเกลียวอย่างแน่นแฟ้น รอบๆ ห่วงทั้ง 6 ห่วง จะเปล่ง
ประกายออกเป็นรัศมีสีทองแสด รวมทั้งหมด 39 แฉก หมายถึง เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งที่ 39 ของจังหวัด
เชียงราย
• สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน สีขาว สีแสด
• คติธรรมโรงเรียน
พลํ สงฺฆสสฺ สามคฺคี “สามัคคี คือ พลัง”
• ธรรมประจำโรงเรียน
สัปปุริสธรรม 7
• ปรัชญาโรงเรียน
“เน้นคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม”
• เอกลักษณ์โรงเรียน
“โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม”
• อัตลักษณ์โรงเรียน
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายสุภาพ
• ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นอินทนิล
• อักษรย่อโรงเรียน
ส.ว.ค. 2

3
• แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
ผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่มบริหาร
งานวิชาการ
- กลุ่มงานแผนงาน
วิชาการ
- กลุ ่ ม งานบริ ห ารงาน
วิชาการ
- กลุ่มงานกิจ กรรมการ
เรียนการสอน
- งานการศึกษาพิเศษ
- งานส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และส่งเสริมด้านวิชาการ
- งานวัดผลประเมิ น ผล
การเรียนและงาน
ทะเบียน
- กลุ่มงานแนะแนว
- งานการจัดระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โรงเรียน
- งานการศึกษาพิเศษ
- งานการจั ด ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหาร
งานงบประมาณ
- กลุ ่ ม งานการเงิ น และ
บัญชี
- กลุ ่ ม งานพั ส ดุ แ ละ
สินทรัพย์
- กลุ่มงานตรวจสอบงาน
การเงิน – บัญชี
- กลุ่มงานควบคุมภายใน
- งานวางแผนและพัฒนา
โรงเรียน
- งานการจัดองค์กร
-งานรายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการของโรงเรียน

กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป
- งานธุรการ
- กลุ่มงานบุคคล
- กลุ่มงานบริการ
- กลุ่มงานสวัสดิการ
- กลุ ่ ม งานส่ง เสริม และ
ประสานงาน

ชมรมผู้ปกครองและครู

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
- กลุ ่ ม งานวางแผนงาน
กิจการนักเรียน
- กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน
- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
- กลุ ่ ม งานระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
- ก ล ุ ่ ม ง า น ส ่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
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ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
• ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ปีงบประมาณ
2554
68
81
2555
37
63
2556
68
39
2557
82
63
2558
72
80
2559
97
70
2560
74
103
2561
78
81
2562
76
82
2563
47
65



• ข้อมูลบุคลากร
ครู
ปีงบประมาณ
ประจำการ
2554
29
2555
26
2556
27
2557
25
2558
24
2559
25
2560
22
2561
20
2562
19
2563
19

ครูอัตรา
จ้าง
3
5
5
3
4
1
3
4
3
3

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

86
76
61
36
58
78
82
109
102
73

55
62
51
24
20
34
27
24
22
30

45
47
53
49
22
19
33
22
22
18

45
43
45
46
48
20
13
33
33
21

380
328
317
300
300
318
332
347
337
254

พนักงาน
ราชการ
-

ลูกจ้างประจำ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
6
5
3
5
5
8
4
4
3
3

รวม
39
37
36
34
34
35
30
29
26
26
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ตอนที่ 2

กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563

===================================================================
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์น โยบายด้าน
การศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
4. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
5. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
8. โรงเรียนมาตรฐานสากล
9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
11. มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
12. วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT)
13. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580
 วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์
1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
• เป้าหมาย
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิต
• ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
2.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
 เป้าหมาย
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2. การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4. ทุน ทางธรรมชาติแ ละคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนับ สนุ น การเติ บโตที ่เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ำ
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
 ยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ ม ิ ช อบและธรรมาภิ บาล
ในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
3.) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
 วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
 พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21
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2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพ
ของกำลังแรงงาน (Productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติล
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื ่ อ นำประเทศไทยก้ าวข้ ามกั บดั ก ประเทศที่ ม ีร ายได้ป านกลาง และความเหลื ่อ มล้ ำ
ภายในประเทศลดลง
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษา จึงได้
กำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัวชี้วัด ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โดยมีรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย 1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก
และการธำรงรั ก ษาสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการยึ ด มั ่ น ในการปกครองระบอ บประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น
2.) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มขึ้น
3.) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที ่ ม ี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน/กิ จ กรรมเพื ่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) เพิ่มขึ้น

8
4.) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้อง
ปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น
5.) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเ ศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
2.) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
3.) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมและภาษาถิ่นเพิ่มขึ้น
4.) ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่
เข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น
5.) จำนวนสถานศึกษาที่จั ดการศึ ก ษาสำหรั บกลุ่ มชนต่า งเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น
6.) จำนวนสถานศึ ก ษาในพื ้ น ที ่ พ ิ เ ศษที ่ จ ั ด อยู ่ ใ นมาตรการจู ง ใจ มี ร ะบบเงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้ องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่
ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น
2.) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
3.) มี ร ะบบ กลไก และมาตรการที ่ เ ข้ ม แข็ ง ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขภั ย คุ ก คามใน
รูปแบบใหม่
4.) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
5.) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง
• ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จ ั ย และนวั ต กรรม เพื ่ อ สร้ า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย 2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมี สมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตัวชี้วัด
1.) มีฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand) จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่ าง
ครบถ้วน
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2.) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
3.) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสังคมศาสตร์
4.) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภ าคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที ่ มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
5.) ร้อยละของผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
6.) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
7.) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี)
8.) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามข้อมูลความ
ต้องการกำลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น
9.) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
10.) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น
11.) ร้อยละของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น
12.) อัตราการได้ง านทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึ กษา
(ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น
13.) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อุดมศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น
14.) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มขึ้น
15.) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ
ของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
16.) อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น (IMD)
เป้ า หมาย 2.2 สถาบันการศึ กษาและหน่ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ ม ี ค วาม
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตและวิจัยตามความเชี่ยวชาญและ
ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น
2.) สัดส่วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงจำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา
ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
3.) ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร
โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น
4.) จำนวนหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาที ่ จ ั ด การศึ ก ษาทวิ ว ุ ฒิ (Dual Degree) ร่ ว มกั บ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
5.) จำนวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
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6.) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย
เพิ่มขึ้น
7.) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์หรือสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
8.) จำนวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
9.) จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เพิ่มขึ้น
10.) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น
11.) ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มขึ้น
12.) ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนตามความต้องการ
ของตลาดงานเพิ่มขึน้
13.) ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการสมาคม
วิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด
1.) สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
2.) สัดส่วนค่าใช้จ่า ยการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น
3.) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
4.) จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น
5.) จำนวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
6.) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
2.) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิต
สาธารณะเพิ่มขึ้น
2.1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะและ
ช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น
2.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีวินัยเพิ่มขึ้น
3.) ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรม
สะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
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ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
2.) ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มขึ้น
3.) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น
4.) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
5.) จำนวนผู้เรีย นในสาขาเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญระดับสูงในศาสตร์ /
สาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น
6.) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
7.) ร้อยละของแรงงานที ่ข อเที ยบโอนความรู้แ ละประสบการณ์ เพื่ อยกระดั บคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
8.) จำนวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
9.) จำนวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทำงานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2.) จำนวนสถานศึกษา/สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น
3.) จำนวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มขึ้น
4.) จำนวนสถาบัน การศึก ษาในระดับ อาชีว ศึ กษาและอุด มศึก ษาที่จ ัด การศึ กษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น
5.) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน (+3) เพิ่มขึ้น
6.) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
ตัวชี้วัด
1.) จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.) จำนวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิสถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคมเพิ่มขึ้น
3.) จำนวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่องค์ความรู้หรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น
4.) ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
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5.) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
6.) จำนวนสื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น
7.) จำนวนสื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจาก
ภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น
8.) จำนวนรายการ/ประเภทสื่ อที่ผ ่า นการรั บรองมาตรฐานคุ ณภาพจากหน่ว ยงานที่
รับผิดชอบ เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาเพิ่มขึ้น
9.) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ
ให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได
เป้าหมาย 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1.) มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
2.) มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มี
แนวโน้มจะออกกลางคัน
3.) จำนวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพื่อการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานวิชาชีพ จำแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
4.) จำนวนผู้เรียนที่ศึกษา/เรียนรู้/อบรมทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพตามหลักสูตรและ
เข้ารับการทดสอบและประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับ
สากล
ตัวชี้วัด
1.) มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาใน
ระยะ 10 ปี(พ.ศ. 2560 – 2569) จำแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษาและจังหวัด
2.) สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น
3.) มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒ นาเพิ่มเติม
เพื่อเข้าสู่วชิ าชีพครู
เป้าหมาย 3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
3.) ระดับ ความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒ นา
สมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น
4.) มีระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครูและการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเทคนิคการสอน

13
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ
ตัวชี้วัด
1.) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปีเพิ่มขึ้น
2.) ประชากรอายุ 6 – 11 ปีได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
3.) ประชากรอายุ 12 – 14 ปีได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน
4.) สัดส่ว นนักเรีย นมั ธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15 – 17 ปี ) ต่อประชากร
กลุ่มอายุ 15 – 17 ปีเพิ่มขึ้น
5.) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
6.) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็ม ตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น (จำแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจำเป็นพิเศษ)
7.) อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น
8.) ร้อยละของผู้ เรีย นพิ การได้รับ การพัฒ นาสมรรถภาพหรื อบริ การทางการศึ ก ษาที่
เหมาะสม
9.) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
10.) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
15 ปี
11.) จำนวนสถานศึกษา/สถาบัน การศึก ษา/องค์ กรที่จ ัด การศึ กษาแบบเรีย นร่ว มตาม
รูปแบบ/หลักสูตร สำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสผู้มีความสามารถพิเศษ) เพิ่มขึ้น
12.) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษาตามรูปแบบ/หลักสูตร
สำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพิ่มขึ้น
13.) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทาง กลุ่มที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับ การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
14.) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง
15.) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง
16.) จำนวนสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่ งด่วน (ICU)
ลดลง
เป้าหมาย 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคน
ทุกช่วงวัย
ตัวชี้วัด
1.) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2.) มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.) มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และการผลิตรายการเพื่อการศึกษา
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4.) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม ทุกพื้นที่ขั้นต่ำ
30 Mbps ใน 5 ปีแรก และ 100 Mbps ภายใน 20 ปีเพิ่มขึ้น
5.) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ
DLIT, DLTV, ETV และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น
6.) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น
7.) มีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมการมีอาชีพเพิ่มขึ้น
8.) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ
เป้าหมาย 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ตัวชี้วัด
1.) มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักที่
สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา
2.) มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกั นทั้ ง
ประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
3.) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ
ให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้
4.) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น
5.) มีกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้า หมาย 5.1 คนทุกช่ว งวัย มีจิตสำนึกรักษ์ส ิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของศูน ย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่ส ร้างความ
ตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2.) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก ใน
ความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
2.1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2.2 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
2.3 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
3.) ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
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4.) จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น
5.) จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น
6.) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
1.) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2.) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
3.) จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
4.) จำนวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1.) จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
2.) จำนวนสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
3.) จำนวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขา
ต่างๆ เพิ่มขึ้น
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษา มีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด
1.) มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและระบบบริห ารราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู ม ิ ภ าค และ
สถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.) มีการปรับปรุง แก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปรับบทบาท
และภารกิจของรัฐ ความเป็นอิสระและความรับผิดรับชอบของสถานศึกษา และการระดมทุนและร่วมสนับสนุน
การจัดการศึกษา
3.) มีกลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่รองรับการ
กระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง
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2.) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
3.) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึง พอใจต่ อระบบการประกันคุณภาพการศึ ก ษา
เพิ่มขึ้น
4.) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนที่
เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น
5.) ระดับ ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของกลุ่ม
สถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสูงขึ้น
6.) จำนวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
7.) อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง
เป้าหมาย 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่ว มในการจัด การศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่
ตัวชี้วัด
1.) จำนวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
2.) จำนวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ
สถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
3.) จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการศึกษากับสถานศึกษา สถาบันการศึกษา
จำแนกตามระดับ ประเภทการศึกษา และสาขาวิชาเพิ่มขึ้น
4.) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับรัฐ
5.) สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคี
เครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จำแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น
6.) จำนวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ
ตัวชี้วัด
1.) มีรูปแบบกองทุนเพื่อการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียนความต้องการ
กำลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ
2.) มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา ที่เอื้อและสนองตอบ
คุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกำลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ
3.) มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วน
ที่เหมาะสม ตามลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกำลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ประเทศ
4.) ร้อยละของสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บการจั ดสรรงบประมาณที ่เหมาะสมตามลั ก ษณะที่
แตกต่างกันของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
5.) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการผลิตกำลังแรงงานตาม
ความต้องการกำลังคนของประเทศ จำแนกตามระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น

17
6.) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาผ่านการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสม
ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกั นของผู้เรียน อาทิรายได้ครัวเรือน (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนยากจน) สภาพร่างกาย
(ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนพิการเรียนร่วม) ความสามารถ (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ) เพิ่มขึ้น
7.) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า รับการศึกษา ผ่านการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ
กำลังคนของประเทศเพิ่มขึ้น
8.) สัดส่ว นงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณตาม
ภารกิจ (Function)
9.) มี ร ู ป แบบวิ ธ ี ก ารจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาเอกชนที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
10.) จำนวนสถานศึ ก ษาที ่ มี ร ะบบบั ญ ชี ท ี ่ ส ามารถรายงานการเงิ น ที ่ เ ป็ น ปั จ จุ บ ั น และ
ตรวจสอบได้เพิ่มขึ้น
11.) จำนวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด
1.) มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และความสำเร็จในวิชาชีพ
2.) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
3.) ร้อยละของครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น
4.) จำนวนสถานศึกษาในพื้น ที่ห ่ างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พื้นที่พิเศษ ที่จัดอยู ่ ใ น
มาตรการจูงใจมีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น
5.) ร้ อ ยละของครู อ าจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านตรงกั บ ความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
6.) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น
7.) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น
8.) จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะ
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะเพิ่มขึ้น
9.) จำนวนครูที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง เพื่อการพัฒนาและ
เตรียมเข้าสู่การเป็นครูแกนนำ และครูมืออาชีพเพิ่มขึ้น
4.) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
• พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
1.) ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.) ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความ
เป็นพลเมืองที่ดี
3.) ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้คิดเป็น มองเห็นอนาคต
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4.) ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
5.) ลดจำนวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย
• ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
1.) สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น
2.) สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นที่ของตนเอง
3.) สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล
4.) สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา
• ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
1.) แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
• พัฒนาครู
1.) สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง
2.) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
3.) วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
4.) แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
• ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
1.) บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนากำลังคน
2.) ผลิตกำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้ องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น
3.) ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม
4.) ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกำลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ
5.) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา
• เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.) พัฒนากำลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
2.) เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย
3.) พั ฒ นาความชำนาญในการประกอบอาชี พ การใช้ เ ทคโนโลยี และการใช้ ท ั ก ษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับกำลังคน
4.) ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา
6.) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
7.) ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
8.) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
9.) สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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5.) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิน การจัด การศึ ก ษาและการบริห ารจัด การการศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโด ยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
• หลักการ
1.) ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต
2.) บู ร ณาการทำงานร่ ว มกั น ระหว่ า งส่ ว นราชการหลั ก องค์ ก ารมหาชนในกำกั บ ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สำคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยวิ ธ ี ก าร Active Learning เพื ่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด การเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยม
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี
งานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
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ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้ องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุ้งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้ง บประมาณเป็นรายไตรมาศ รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิ จิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระคับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง ตาม
ความต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยจัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้
เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
8. ในระดับ พื้น ที่ห ากเกิด ปัญหาข้อ ติด ขัด การปฏิบั ติง าน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมู ล /
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้ นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร
อธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ ศ ึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ทำแผนการจั ด การศึ ก ษาของแต่ ล ะจั ง หวั ด นำเสนอต่ อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ต รวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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6.) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า
“รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 กำหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”
อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตาม
วิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อ ย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยใน
อนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุ ข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 – 26
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
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 วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูต รและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
 เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์น วัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ เ รี ย นในศตวรรษที ่ ๒๑ มี ส ุ ข ภาวะที ่ เ หมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามี
สมดุลในการบริห ารจัด การเชิงบูร ณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที ่ มี
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ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่ อน
คุณภาพการศึกษา
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ได้ ก ำหนดนโยบายประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2589 และมุ่งสู่
Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
 มาตรการและแนวดำเนินการ
• นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน หลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุ กคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิ น
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิด
ที ่ ถ ู ก ต้ อ งเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค ่ า นิ ย มที ่ พ ึ ง ประสงค์ มี ค ุ ณ ธรรม อั ต ลั ก ษณ์
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มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสัง คมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรีย น
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
• นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนา ทักษะวิชาชีพ
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
• นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรีย นได้ร ับ การพัฒ นาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
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4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำมีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ย นบทบาทจาก “ครูผ ู้ส อน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้ อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
7. ครู มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอน และเป็ น แบบอย่ า ง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติ ขั้นพื้ น ฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้ อ ยละผู้ เ รี ย นที่ จ บการศึ ก ษาชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจั ดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
• นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดั บ
พื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่ อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท
ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีร ะบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้
เรื ่ อ ง ฉลากสี เ ขี ย วเพื ่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ ม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทุ ก โรงเรี ย นตามแนวทาง
Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิต
และบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน ทุกโรงเรีย นในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่ว ยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขตมีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึ ก ษาต้ น แบบนำขยะมาใช้ ป ระโยชน์ เ พื ่ อ ลดปริ ม าณขยะ จำนวน 15,000
โรงเรียน
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8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นั กเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR
CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนิ นการจัดทำงานวิจัย
ด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนั ก เรี ย นสามารถนำสื ่ อ นวั ต กรรมที ่ ผ ่ า นกระบวนการคิ ด มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและ
สถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน
• นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิช าการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานทั่วไป
2. หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง และสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ก ารศึ ก ษา ต้ อ งปรั บ เปลี ่ ย นให้ เป็น
หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจ ริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีก ระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพื่ อเพิ่ ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
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ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้
เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่ น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที ่ ส ามารถใช้ ใ นการวางแผน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
 วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
 เป้าประสงค์
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน
+ 6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างสมดุล ของระบบนิเวศและการพัฒ นาเมื องให้น ่า อยู ่ เพื่อให้ประชาชนอยู ่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนว
ชายแดน
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 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒ นธรรมล้ านนาเพื่อเพิ่มมูล ค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์
และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.) โรงเรียนมาตรฐานสากล
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ได้ ก ำหนดนโยบายให้ โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล
(World – Class Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
การพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถ
ทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ
เป้ า หมายด้ า นการพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นของโรงเรี ย นในโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล มี ทั้ งหมด
5 เป้าหมาย แต่ละเป้าหมายมีนิยามดังนี้
เป้าหมายข้อ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง
เป้าหมายข้อ 2 สื่อสารสองภาษา หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและ
ความสามารถด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพ
การศึกษาสูงทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อการนำเสนอผลงาน เพื่อการโต้แย้งให้
เหตุผล และเพื่อการเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และนักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีความสนใจเรียนวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สองเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมายข้อ 3 ล้ำหน้าทางความคิด หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และมีความคิด
อย่ า งมี ว ิ จ ารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึ ง มี ท ั ก ษะความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ (Analytical
thinking) ในการแก้ปัญหาและในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้สูงในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่ มี
คุณภาพการศึกษาสูง
เป้าหมายข้อ 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะ
ความ สามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานด้าน
ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง
เป้าหมายข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีสำนึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำนึกในการส่งเสริม
พิทักษ์ และปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับวิถีช ีว ิต ศิล ปะ วัฒ นธรรม และ
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สถานะภาพทาง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ใน
ระดับสูง
9.) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ข องรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก ระดับ ให้มี
สำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ
อย่างรอบคอบ
3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
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โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้
1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เ ชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
10.) มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของ
70
แต่ละดับชั้น
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
65
และแก้ปัญหา
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
80
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
40
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
50
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน
85
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
70
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
80
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
80
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
70
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
95
1.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. การวางแผนและดำเนิน งานพัฒ นาวิช าการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
75
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
80
3. การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
65
4. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
70
อย่างมีคุณภาพ
1.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา
70
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
60
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
80
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มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
65
3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
80
11.) มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและ
ปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียน
ร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ครูมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ต ั ว บ่ ง ช ี ้ ที่ 2.4 ค ร ู จ ั ด ท ำ แ ผ น ก า ร ส อ น เ ฉ พ า ะ บ ุ ค ค ล ( Individual
Implementation Plan : IIP) ที่สอดคล้องกับ (IEP)
ตั ว บ่ ง ชี ้ ท ี ่ 2.5 ครู จ ั ด หา ผลิ ต และใช้ เ ทคโนโลยี สิ ่ ง อำนวยความ สะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนตามความ
ต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ครูจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร บริหารจัดการเรียนร่ว มอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารจัดการเรียนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT
Framework)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 50
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กร
ที่มีส่วนร่วม ด้านการจัดการเรียนร่วม
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนให้
ผู้เรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่ว ม ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ร้อยละ 100
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

12.) วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT)
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
• ด้านผลการจัดการศึกษา
• ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เกิดจาก
ผู้เรียนส่วนหนึ่งขาดความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
การฝึ ก ฝนและกิ จ กรรมที ่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ขึ ้ น เพื่ อ ตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับ ดี
ส่งเสริมสุขภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นลูก เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น สาระการเรียนรู้
ที่ดี เป็นศิษย์ที่ดี และมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ระดับ ต้องปรับปรุง
สถานศึกษา ชุมชนเป็นอย่างดี คิดเป็นทำเป็น ปรับตัว เร่งด่วน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
เข้ากับเพื่อนๆได้ และเป็นสังคมขนาดเหมาะสม ดูแล ต้องปรับปรุง ส่วนภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงาน
ผู้เรียนได้ทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดเน้น ที่ อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ พอใช้
เป็นอัตลักษณ์ โดยเฉพาะการเป็นผู้มีจิตอาสา และ
ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการยิ้ม ไหว้ ทักทาย
อย่างนบน้อม และสถานศึกษาสามารถส่งเสริมผู้เรียน
มีส่วนร่วมกิจกรรมตามโครงการอาหารกลางวั น ได้
เป็นอย่างดี
• ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำทีม
สามารถบริหารจัดการตามบทบาทได้เป็นอย่างดีมาก
ใช้ ก ระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ให้ เ อื ้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน และสถานศึ ก ษายั ง
สามารถดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ. ได้ คือ สามารถ
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา
ยกระดับ มาตรฐานให้ส ูงขึ้น จนเป็น ที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
• ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
สถานศึกษาสามารถส่งเสริมพัฒนาครูทุกคน
ให้เป็น ครูมืออาชีพ พัฒ นาทั้งวิช าการและวิช าชี พ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
จั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ห รื อ การเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิผล เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีแนวโน้มของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามลำดับ
• ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัดร่วมมือกันวางแผน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นเป็นไป
ตามกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๓ และมี
แนวโน้มการพัฒ นาของผลการประเมิ นตนเองโดย
สถานศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส
อุปสรรค
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่
ผู้เรียนเป็นชนเผ่าหลายชนเผ่า หลายภาษา
เป็นผู้บริหารสถานศึกษานี้แต่เดิม และเป็นผู้ก่ อตั้ง ยากต่อการเข้าใจอย่างท่องแท้ ทำให้ต้องใช้เวลาใน
โรงเรียนนี้มาเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา การพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าจะประสบผลสำเร็จ
เป็นผู้ผู้สนับสนุนทรัพยากร และเป็นผู้นำชุมชนในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒ นาสถานศึกษา นอกจากนี้
สถานศึ ก ษามี ว ั ฒ นธรรมที ่ ห ลากหลายเอื ้ อ ต่ อ การ
เรีย นรู้และภูม ิ ป ั ญญาท้ อ งถิ ่น พร้ อ มร่ว มมื อในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
13.) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณ ภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่า ด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1.มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผู ้ เ รี ย นควรได้ ร ั บ การพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ ทั ก ษะวิ ช าการ ความตระหนั ก ในการให้
ความสำคัญในผลการสอบ O-NET โดยเฉพาะครูควรจัดให้มีการวัดผลและประเมินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
แล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งควรหาวิ ธีการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนตามศักยภาพ สถานศึกษาควรนิเทศ กำกับ ติดตาม ใช้ผลการทดสอบเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น พัฒนาการเรียนการสอน เครื่องมือวัดผล สื่อการสอน ปรับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการหรือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสำคัญ
2) ผู้เรียนควรได้รับการคัดกรอง จัดกลุ่มตามสภาพปัญหา เพื่อความเข้มข้นของการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ หรือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มของผู้เรียนอย่างเหมาะสม เช่น สอนซ่อมกลุ่มอ่อน
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สอนเสริมกลุ่มปานกลาง มอบหมายงานพิเศษที่ ท้าทายให้กลุ่มเก่ง หรือเพื่อนช่วยเพื่อน ทั้งนี้ ครูต้องใช้ผล
ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาการสอน สื่อ ปรับการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
มากยิ่งขึ้น ปรับแบบติดตาม และใช้ผลประเมินเพื่อการวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยร่วมมือกับคณะครูและหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ เช่น โรงเรียนคู่พัฒนา มหาวิทยาลัย ในลักษณะ
การทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการเป็นสำคัญ
3) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีวินัยใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อเทคโนโลยี จากการอ่าน การสืบค้นจากสื่อออนไลน์ โดยครูควรกำหนดประเด็น หัวข้อการสืบค้นหรือ
มอบหมายงานให้ ส ื บ ค้ น สรุ ป เป็ น รายงานนำเสนอหน้ า ชั ้ น ให้ เ พื ่ อ นๆ หรื อ ครู แ สดงความคิ ด เห็ น ร่ ว ม
วิพากษ์วิจารณ์นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่ เป็นประโยชน์ ต่อ
สังคม
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ตอนที่ 3

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

============================================================
 วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพและกีฬา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูค่ วามเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล”
 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และทักษะอาชีพละกีฬาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาโดยเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
4. พัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพองค์รวม
5. ปรับพัฒนาบริบทของสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์/เป้าหมาย (Objective/Goal)
1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้มาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล
3. บุคลากรให้มีส มรรถนะตามมาตรฐานวิช าชีพโดยน้อมนำหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
4. โรงเรียนมีระบบการบริการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพองค์รวม ตามหลักธรรมาภิบาลและ
การกระจายอำนาจ
5. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพองค์รวม
5. ส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
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ตอนที่ 4
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง
พุทธศักราช 2560)
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามค่าเป้าหมายของ
สถานศึ ก ษาเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
โครงการ
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสุวภัทร ปันธุ

งบประมาณ
10,000

- ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
- ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ
- ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
การงานอาชีพ
- ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์
- ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย
- ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพัชรี ชัยศิลปิน

4,000

นายเฉลิมเกียรติ
ไชยอุประ

20,000

นายชูเกียรติ วิชัยทา

8,000

นางศิริลักษณ์ บุญทอง

18,000

นายธีระ อะทะวงษา

2,000

นางวิชุดา แก้ววรรณดี

10,000

นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์

10,000

นางพรสวรรค์
กัมพลานนท์
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
นางจริยา วัตถพานิชย์

12,000

- ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

26,640
25,000
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กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
- พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
นางศิริพร ดอนชัย
การศึกษาเรียนรวม
- พั ฒ นาสื ่ อ และนวั ตกรรม
นางสุวภัทร ปันธุ
ในการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
IS
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
นายเฉลิมเกียรติ
และภายนอกสถานศึกษา
ไชยอุประ
- ปฏิ ร ู ป การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ นายบุญเชิง นามวงค์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
- ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ
นางประพันธ์
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและ
พรวนิชาพงศ์
กิจกรรมนักเรียน
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางพัชรี ชัยศิลปิน
- โรงเรียนคุณธรรม
นายบุญเชิง นามวงค์
- กีฬาสีและวิ่งมินิมาราธอน
นายชูเกียรติ วิชัยทา
- กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
นายชูเกียรติ วิชัยทา
- ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ นางสาวดารกา บุปพเวส
นิเทศ
- พ ั ฒ น า ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร นางสาวแพรพรรณ
ทางการศึกษา
อธิวรรณดี
- พั ฒ นาระบบสารสนเ ทศ
นายพลวัฒน์
สำหรับการบริหาร
ปริญญาเจริญกุล

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิ ช าชี พ โดยน้ อม
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดำเนิ น
ชีวิต
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการ - พัฒนาระบบบริหารวิชาการ
บริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบ - บริหารงานกิจการนักเรียน
คุณภาพองค์รวม
- พัฒนางานประชาสัมพันธ์

- งานอนามัย
- บริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของ
โรงเรียน
- บริ ห ารจั ด การระบบงาน
งบประมาณ
5. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมตาม - บู ร ณาการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งครบ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ วงจร
- พัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

งบประมาณ
1,000
32,245
84,175
64,175
36,920
18,350
41,892
25,000
25,000
2,000
24,000
45,485

นางสุวภัทร ปันธุ
นางประพันธ์
พรวนิชาพงศ์
นางกาญจนา
จนาพิระกณิฎฐ์
นางศิริพร ดอนชัย
นางวิชุดา แก้ววรรณดี

248,885
9,045

นางสาวอาภารัตน์
อ้ายมา
นางสุวภัทร ปันธุ

150,940

นายธีระ อะทะวงษา

33,433

2,500
11,846
7,000

80,000
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ตอนที่ 5

ตารางแสดงประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ 2563

===================================================================
ลำดับที่
รายได้แต่ละประเภท
1
ค่าเล่าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3,500 บาท/ปี จำนวน 185 คน
2
ค่าเล่าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3,800 บาท/ปี จำนวน 69 คน
รวม
3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
880 บาท/ปี จำนวน 185 คน
4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
950 บาท/ปี จำนวน 69 คน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (บาท)
647,500
262,200
909,700
162,800
65,550
228,350
1,138,050
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ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2563

ตอนที่ 6

===================================================================
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นกลุ ่ ม สาระ
นางพัชรี ชัยศิลปิน
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นกลุ ่ ม สาระ นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุปละ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นกลุ ่ ม สาระ
นายชูเกียรติ วิชัยทา
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นกลุ ่ ม สาระ
นางศิริลักษณ์ บุญทอง
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นกลุ ่ ม สาระ
นายธีระ อะทะวงษา
การเรียนรู้การงานอาชีพ
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นกลุ ่ ม สาระ
นางวิชุดา แก้ววรรณดี
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นกลุ ่ ม สาระ นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
การเรียนรู้ภาษาไทย
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นกลุ ่ ม สาระ นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์
การเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นางจริยา วัตถพานิชย์
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
นางศิริพร ดอนชัย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ
นางสาวดารกา บุปพเวส
พัฒนาระบบบริหารวิชาการ
นางสุวภัทร ปันธุ
บูรณาการเรียนรู้อย่างครบวงจร
นางสุวภัทร ปันธุ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางสุวภัทร ปันธุ
พั ฒ นาสื ่ อ และนวั ต กรรมในการจั ด การเรียนรู้
นางสุวภัทร ปันธุ
สู่ห้องเรียน IS
ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ ท ั ้ ง ภายในและภายนอก นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ
สถานศึกษา
ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นายบุญเชิง นามวงค์
การสื่อสาร

งบประมาณ
4,000
20,000
8,000
18,000
2,000
10,000
10,000
12,000
26,640
25,000
1,000
2,000
248,885
80,000
10,000
32,245
84,175
64,175
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ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นางประพันธ์ พรวนิชชาพงษ์
นักเรียนและกิจกรรมนักเรียน
บริหารงานกิจการนักเรียน
นางประพันธ์ พรวนิชชาพงษ์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางพัชรี ชัยศิลปิน
โรงเรียนคุณธรรม
นายบุญเชิง นามวงค์
กีฬาสีและวิ่งมินิมาราธอน
นายชูเกียรติ วิชัยทา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
พัฒนางานประชาสัมพันธ์
นางกาญจนา จนาพิระกณิฎฐ์
งานอนามัย
นางศิริพร ดอนชัย
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
นายชูเกียรติ วิชัยทา
พัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
นายธีระ อะทะวงษา
พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
นางวิชุดา แก้ววรรณดี
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวแพรพรรณ อธิวรรณดี
บริหารจัดการระบบงานงบประมาณ
นางสาวอาภารัตน์ อ้ายมา

งบประมาณ
36,920
9,045
18,350
41,892
25,000
2,500
11,846
25,000
33,433
45,485
7,000
24,000
150,940
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชรี ชัยศิลปิน
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 1
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 2
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1 และ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ มีการวางแผนการทำงานเป็นระบบ ทำเป็นกลุ่มหมู่คณะ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เหตุผล
คิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์หลักสูตร บูรณาการร่วมกันกับต่างกลุ่มสาระ
ภูมิคุ้มกัน
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เห็นความสำคัญของตนเอง รู้จักประมาณตนเอง
ความรู้
มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้ถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น
คุณธรรม
มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มีวินัยในตัวอง
1.) หลักการเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
หมวด 4 มาตราที่ 30 ว่าด้วยการให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้มีความรู้
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการดำรงชีวิต มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์อย่างยั่งยืนพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดีมีคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
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2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่
สูงขึ้น
4. เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จำนวน 254 คน ที่เรียนในวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 65
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สูงขึ้นร้อยละ 80
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1.ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ ตุลาคม 2562
กลุม่ สาระสังคมฯ
ต้องการ
2.ประชุมวางแผน ดำเนินการ
3.จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา
ตลอด
กลุ่มสาระสังคมฯ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน
ตลอด
- บันทึกการปฏิบัติงานการใช้สื่อ
ภาคเรียน
- การสอบถาม
- การสังเกต
- สรุปผลการดำเนินงาน
มี.ค. และ ก.ย.
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
63
การดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
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ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

- ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพัชรี ชัยศิลปิน
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลุ่มสาระ
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กิ จ กรรมที ่ 2 พั ฒ นาสื ่ อ การ
เรี ย นการสอนสาระสั ง คม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ 3 ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ค่า
ตอบแทน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
1,000

ค่า
ครุภัณฑ์

1,000
2,000

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 70
- ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นของ
นั ก เรี ย นในกลุ ่ ม สาระสั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สูงขึ้นร้อยละ
75
- มี ส ื ่ อ วั ส ดุ เพี ย งพอในพั ฒ นา
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

วิธีการประเมิน
- บันทึกการปฏิบัติงาน
- การสอบถาม
- การสังเกต
- แบบทดสอบ
- ตรวจสอบสื ่ อ วั ส ดุ ใ นพั ฒ นา
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ ม
สาระการเรี ย นรู ้ ส ั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม

ผู้รับผิดชอบ

1,000

นางพัชรี
ชัยศิลปิน

1,000

นางพัชรี
ชัยศิลปิน

2,000

นางพัชรี
ชัยศิลปิน

4,000
เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
- แบบทดสอบ
- รายการสื ่ อ วั ส ดุ ใ นการพั ฒ นา
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จำนวน 254 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นและมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีสื่อและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ
3. นักเรียนได้รับการพัฒนางานเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามเกณฑ์

ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางพัชรี ชัยศิลปิน)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 ห ม ึ ก เ ต ิ ม Canon100ml. 140
1
4
560
ค ล ะ สี ( แ ด ง ด ำ เ ห ล ื อ ง
น้ำเงิน)
2 ก ร ะ ด า ษ ถ ่ า ย เ อ ก ส า ร 110
1
5
550
idea Max
รวมเงิน
560
รวมเงิน
550

ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
อ ุ ป ก ร ณ ์ จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม 388
1
1
388
วันอาเซียน
เทปกาวย่น ตรา 3 M ขนาด 36
1
2
72
1 นิ้ว
ก ร ะ ด า ษ ถ ่ า ย เ อ ก ส า ร 140
1
2
280
Double A
กระดาษบรุ๊ฟ
3
1
20
60
ลวดเย็บ กระดาษ ตรา MAX 12
1
4
48
เบอร์ 10
ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1
10
1
2
20
เทปกาว 2 หน้า ตรา 3 M
22
1
1
22
รวมเงิน
502
รวมเงิน
388

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 ค ่ า ต อ บ แ ท น ว ิ ท ย า ก ร 2,000
1
1
2,000
สอนเสริมติวเข้ม O-NET
รวมเงิน 2,000
รวมเงิน
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 2
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 2
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ข้อที่ 1 – 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ใช้ทัพยากรที่ได้รับจัดสรรอย่างพอดี และใช้ให้ประหยัด ถูกต้อง โปร่งใส
เหตุผล
เพื่อให้การจัดการบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย และให้คุ้มค่า สามารถนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภูมิคุ้มกัน
เพื่อการจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้
ความรู้
สามารถจัดการระบบได้อย่าง มีประสิทธิภาพ..ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
คุณธรรม
เพื่อให้ระบบการเงิน – บัญชี ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามระเบียบ
ของราชการ
1.) หลักการเหตุผล
เพือ่ ให้การบริหารจัดการงานในกลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมาย
2.) วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพ
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
มีการจัดระบบงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
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3.2 ด้านคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 90 ขึ้นไป
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ ต.ค. 62 –
ต้องการ
ก.ย. 63
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิ จ กรรมที ่ 1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ ต.ค. 62 –
4000
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ก.ย. 63
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนคุณภาพ
5000
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะด้ านการเรียน
4000
การสอนวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
7000
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างปฏิบัติ
2. การสอบถาม
3. การสังเกต
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ภายหลังเสร็จ
2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น สิ้นการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ
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8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรและจัดกิจ กรรม
การเรีย นรู้ กลุ ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิ จ กรรมที ่ 2 ห้ อ งเรี ย น
คุณภาพ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะ
ด้ า นการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์
กิ จ กรรมที ่ 4 สั ป ดาห์
วิทยาศาสตร์

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
4,000

รวม

5,000

4,000

4,000

7,000

ผู้รับผิดชอบ

4,000

5,000

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่า
ครุภัณฑ์

7,000
20,000

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………..
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 เทปติดสัน
65
อัน
3
195
3
195
2 กระดาษถ่ายเอกสาร
120
รีม
10
1200
10
1200
3 กระดาษปกสี
50
ห่อ
2
100
2
100
4 กระดาษชาร์ดสี
15
แผ่น
30
450
30
450
5 เทปใสขนาด 2 นิ้ว
125
แพ็ค
1
125
1
125
รวมเงิน 2070
รวมเงิน
2070

ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 เครื่องขยายเสียง
พร้อมอุปกรณ์

กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนคุณภาพ
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
2,500
ชุด
2
5,000
รวมเงิน

5,000

รวมเงิน

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 ค่าซ่อมกล้องจุลทรรศน์
800
ชุด
5
4,000
รวมเงิน 4,000
รวมเงิน

ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 ค่าเหมารถ

กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
7,000
7,000
รวมเงิน
รวมเงิน
7,000
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชูเกียรติ วิชัยทา
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 9
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 2
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 4
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ให้ผู้เรียนพัฒนาทางกายตามวัยดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจตนเองได้
เหตุผล
ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องและสู่สิ่งที่ดีกว่า
ภูมิคุ้มกัน
สอดคล้องกับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันตั้งอยู่บนความปลอดภัยการ
สำรวจความพร้อมของร่างกายความเจ็บป่วยชุดป้องกัน
ความรู้
ปลูกฝังเจตคติด้านคุณลักษณะที่มีอนามัยเพื่อรักษาสุขภาพกายใจ ให้ดำรงอยู่ใน
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คุณธรรม
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยใช้คุณธรรมความดีงาม มีความสุขนำหน้าอยู่ใน
กฎกติ ก าระเบี ย บของสั ง คม รู ้ แ พ้ รู ้ ช นะ รู ้ อ ภั ย มี น ้ ำ ใจนั ก กี ฬ าและออกกำลั ง กายตามระเบี ย บปฏิบัติ
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียน ด้านวินัย ตรงต่อเวลา มีวินัย รับผิดชอบบริหารผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะ
1.) หลักการเหตุผล
การการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม และสติปัญญาการสร้างคนให้มีวินัย การดูแล
สุขภาพร่างกายให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬานั้น ต้องอาศัยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลั งกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพ มีการ
ทำงานประสานกันร่วมมือกันทำงานดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทำให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง
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2.) วัตถุประสงค์
1. ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง
2. ทำให้เป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา
3. มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รูอ้ ภัย
4. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา
5. ทำให้ห่างไกลยาเสพติด
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ำใจ
นักกีฬา มีการทำงานเป็นหมู่คณะ
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาปัญหาและสำรวจอุปกรณ์กีฬา
พ.ย. 62 –
กลุม่ สาระการ
สนามกีฬา
มี.ค. 63
เรียนรู้สุขศึกษา
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
และพลศึกษาและ
3. จัดทำโครงการกิจกรรม
บุคลากรที่
4. เสนอโครงการ
เกี่ยวข้อง
1. ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระ
พ.ย. 62 –
กลุ่มสาระการ
2. จัดเตรียมความพร้อม อุปกรณ์การเรียน
มี.ค. 63
เรียนรู้สุขศึกษา
การสอนสื่อการสอน
และพลศึกษา
3. จัดเตรียมคาบสอน
4. ดำเนินการตามแผนการสอน
5. สรุปผลการดำเนินงานผลการสอบ
แบบสอบถาม
พ.ย. 63
กลุ่มสาระการ
ติดตามประเมินผลการเรียนการสอน
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
แบบประเมินการสอน และการนิเทศ
พ.ย. 63
กลุ่มสาระการ
ภายในกลุ่มสาระ
เรียนรู้สุขศึกษา
สังเกต
และพลศึกษา
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
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6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

ซื้อบาสเกตบอล
ซื้อลูกวอลเล่ย์บอล
ซื้อตาข่ายตะกร้อ

รวม

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
2,400
4,000
600
1,000

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

2,400
4,000
600
1,000

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
สุขศึกษาและ
พลศึกษา,
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียน,และ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน

8,000

9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ร้อยละ 98 ของนักเรียนโรงเรีย น แบบสอบถาม การสังเกต ผลการ แ บ บ ท ด ส อ บ ก ล า ง ภ า ค แ ล ะ
สามั ค คี ว ิ ท ยาคม 2 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สอบกลางภาคและปลายภาค
ปลายภาค
ทางการเรียนสูงขึ้น
10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น
2. นักเรียนมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคม ที่ดี และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นายชูเกียรติ วิชัยทา)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมเงิน

รวมเงิน
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริลักษณ์ บุญทอง
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 2
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2
สนองตัวชี้วดั ความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ความพอประมาณในการจัดการเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้งานลุล่วงสำเร็จ
เหตุผล
ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยครูชาวต่ างชาติ ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
ภูมิคุ้มกัน
มีการวางแผนใช้เวลา สื่อการสอน อย่างเหมาะสม มีเป้าหมายในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารกับครูชาวต่างชาติ และนักเรียนสามารถนำสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้จากการเรียนภาษาอังกฤษกับ
ครูชาวต่างชาติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ความรู้
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
คุณธรรม
มีความรับผิดชอบ มีความเพียร มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ประหยัด คุ้มค่า
1. หลักการเหตุผล
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีนโยบายด้าน
ยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม โดยส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 2 ภาษา อีกทั้งภาษาอัง กฤษเป็นภาษาสากลที่ทุกประเทศใช้
เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศในทุกด้ าน อีกทั้งเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญกับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุ คคลในประเทศให้มีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษจึงเป็น
สิ่งจำเป็น สถานศึก ษาต่าง ๆ จึงกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาพื้นฐาน เพื่อให้
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ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีว ิตประจำวันและเพื่ อ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สถานศึกษามีครูต่างชาติเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนจำนวน 254 คนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ
2. นักเรีย นจำนวน 254 คนสามารถนำความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. นักเรียนจำนวน 254 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สถานศึกษามีครูต่างชาติจำนวน 2 คนเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 65 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถนำความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สถานศึกษาร้อยละ 80 มีครูชาวต่างชาติให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน
4. วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ 1ต.ค. 2562 - ครู 22 คน
นางศิริลักษณ์
(Plan)
ต้องการ
1ก.ย. 2563
นักเรียน
บุญทอง
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
254 คน
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
ลูกจ้าง
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประจำ1 คน
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 6 คน
2. ดำเนิ น การ 1. จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร/ครูต่างชาติ 1ต.ค. 2562 18,000
นางศิริลักษณ์
(Do)
2. ประสานงานกับกลุ่มงาน/งานต่างๆ ที่ 1ก.ย. 2563
บุญทอง
เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการงานต่างๆ ตามกำหนดเวลา
ทีแ่ จ้งเข้ามา
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
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ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

4. สำรวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียน การสอน
5. จัดซื้ออุป กรณ์ วัส ดุ ทำสื่อการเรียน
การสอน
6. ดำเนินการเสนอซื้อตามโครงการ
3. ตรวจสอบ 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ระหว่าง
(Check)
2. การสอบถาม
ปฏิบัติงาน
3. การสังเกต
4. ตรวจเช็ครายการวัสดุ-อุปกรณ์ ที่สั่งซื้อ
5. การจัดซื้อ จัดจ้าง
4. ประเมินผล 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ภายหลังเสร็จ
และรายงาน 2. สรุ ป ผลการใช้ ส ื ่ อ การเรี ย นการสอน
สิ้นการ
(Action)
ดำเนินงานตามโครงการ
ปฏิบัตงิ าน
3. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการ
4. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

นางศิริลักษณ์
บุญทอง

นางศิริลักษณ์
บุญทอง

5. ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศิริลักษณ์ บุญทอง
8. งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน
ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ 1 พ ั ฒ น า 10,000
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ
กิจ กรรมที่ 2 พัฒ นากลุ่ ม
ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

5,000

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

10,000

นางศิริลักษณ์
บุญทอง

5,000

นางศิริลักษณ์
บุญทอง
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กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อการ
เรี ย นการสอนกลุ ่ ม สาระ
ก า ร เ ร ี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ
รวม
9. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 65 สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ
2. นั กเรี ยนร้ อยละ 80 สามารถนำ
ความรู ้ และทั กษะภาษาอั งกฤษไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ นความสามารถด้ านการใช้
ภาษาอังกฤษ
4. สถานศึ ก ษาร้ อ ยละ 80 มี ค รู
ชาวต่างชาติให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
แก่นักเรียน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
3,000

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

3,000

18,000

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
1. แบบสอบถาม
2. การสอบถาม
2. แบบประเมิน
3. การสังเกต
4. การบันทึกผลการใช้สื่อในการวัด
การเรียนการสอน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ
2. นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
3. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สถานศึกษามีครูต่างชาติเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน
5. โรงเรียนสื่อ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและพอเพียง
6. นักเรียนได้รับการพัฒนางานเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขึ้น
7. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้วสั ดุ – อุปกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางศิริลักษณ์ บุญทอง)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ค่าตอบแทนวิทยากร
5,000
5,000
กระดาษถ่ า ยเอกสาร idea 110/
11 กล่อง 6 กล่อง
3,300
5 กล่อง
2,750
Max A4/70 g. 500 แผ่น
รีม
กระดาษการ์ดขาว A4/150 g. 60/
5 แพ็ค
5 แพ็ค
300
50 แผ่น
แพ็ค
ปากกาไวท์ บ อร์ ด ไม่ ม ี ก ลิ่ น
25/
ยี่ห ้อ Monami (สีดำ น้ำเงิน
15 ด้าม
15 ด้าม
375
15 ด้าม
375
ด้าม
แดง)
เทปกาวย่น 3M ขนาด 1.5นิ้ว 48/
10 ม้วน
5 ม้วน
240
5 ม้วน
240
(สีเขียว)
ม้วน
ลวดเย็บ Max no.10
280/
1 กล่อง
1 กล่อง
280
(กล่องใหญ่)
กล่อง
ลวดเสี ย บกระดาษตราม้ า 10/
10 กล่อง 10 กล่อง
100
เบอร์ 1 หัวกลม
กล่อง
กระดาษดั ช นี คละสี ขนาด 40/
1 แพ็ค
1 แพ็ค
40
เล็ก
แพ็ค
รวมเงิน 9,635
รวมเงิน
8,365
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระ อะทะวงษา
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 2
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2
สนองตัวชี้วดั ความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านศักยภาพของตนเองจากการใช้บริการของ
ห้องศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เหตุผล
นักเรียนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภูมิคุ้มกัน
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่า
ความรู้
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี และทักษะอาชีพ
คุณธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม อดทน ซื่อสัตย์
1.) หลักการเหตุผล
การจัดการบรรยากาศให้น่าอยู่มีสื่อที่ทันสมัยจะช่วยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนยิ่งขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้ปรับบรรยากาศห้อง
ศูนย์การงานอาชีพให้ผู้เรียนได้ใช้บริการเพื่อได้รับความรู้ทักษะการงานอาชีพละทักษะอาชีพ
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาจัดบรรยากาศห้องศูนย์การงานอาชีพให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนอย่าง
แท้จริง และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. ห้องศูนย์การงานอาชีพมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนอย่าง
แท้จริง และสามารถเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลได้
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3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน 80% ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพที่หลากหลาย และ
ใช้บริการสืบค้นข้อมูล
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทักษะการงานอาชีพและทักษะอาชีพสามารถนำความรู้
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)
2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ประชุมวางแผนจัดบรรยากาศห้องศูนย์
ต.ค. 62
นายธีระ
การงานอาชีพ
อะทะวงษา
2. กำหนดงบประมาณการจั ด ซื ้ อ วั ส ดุ
อุปกรณ์
กิจกรรมที่ 1 ปรับบรรยากาศห้องศูนย์การ
นายธีระ
งานอาชีพให้เป็นแหล่งสืบคนข้อมูลที่เอื้อ ต.ค. 62-มี.ค.
อะทะวงษา
ต่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ โดยสื่อ
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ต่างๆ และอุปการณ์ ICT
กิจกรรมที่ 2 ปรับบรรยากาศในห้องศูนย์
การงานอาชี พ เป็ น แหล่ ง ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
ความรู้การงานอาชีพและทักษะอาชีพ
1. ผลการประเมิน ความพึงพอใจการใช้
มี.ค. 63
นายธีระ
บริการของนักเรียน
อะทะวงษา
2. สถิ ต ิ ก ารใช้ บ ริ ก ารห้ อ งศู น ย์ ก ารงาน
อาชีพของนักเรียน
1. รายงานการประเมินความพึงพอใจของ
มี.ค. 63
นายธีระ
นักเรียน
อะทะวงษา
2. รายงานสถิติการใช้บริการห้องศูนย์การ
งานอาชีพของนักเรียน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธีระ อะทะวงษา
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8.) งบประมาณที่ใช้

กระดาษ A4

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
480

วัสดุฝึกแข่งทักษะ

1,520

กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80 มี ค วามรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ
ความสามารถด้านทักษะการงาน
อาชีพ

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

480

นายธีระ
อะทะวงษา
นายธีระ
อะทะวงษา

1,520
2,000

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ห้องศูนย์การงานอาชีพมีบรรยากาศที่ดี มีสิ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนวิชาการงานอาชีพและทักษะอาชีพ
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นายธีระ อะทะวงษา)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 กระดาษ A4
2 วัสดุฝึกแข่งทักษะ

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
120
รีม
4
480
1,520
รวมเงิน 2,000
รวมเงิน
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิชุดา แก้ววรรณดี
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1 – 3
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 5
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1 และ 3
สนองตัวชี้วดั ความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
เป้าหมายข้อที่ 1, 3, 4 และ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำเป็นกลุ่ม หมู่คณะ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
เหตุผล
วิเคราะห์หลักสูตร คิดอย่างมีเหตุผล และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ภูมิคุ้มกัน
มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่ดำเนินการ
มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์ให้เกิดความมั่นคง สมดุล ยั่งยืน
ความรู้
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการแก้ปัญหา และมีทักษะทางคณิตศาสตร์
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
คุณธรรม
มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีจิตสาธารณะ
1.) หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตราที่ 30 ว่าด้วยการให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการสอนและมีแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งคุณภาพด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มี ทักษะในการดำรงชีวิต มีบุคลิก ลักษณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติในอนาคต
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
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2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดคำนวณของนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้
4. เพื่อให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใ นการ
ดำเนินชีวิตได้
5. เพื่อให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. เพื่อให้ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
7. เพื่อให้ครูผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียนได้
8. เพือ่ ให้ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ร้อยละ 100
5. ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย คิดเป็น
ร้อยละ 80
6. ครูผู้สอนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกร้อยละ 100
7. ครูผู้สอนสามารถวางแผน และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินมา
พัฒนาผู้เรียนได้ ร้อยละ 100
8. ครูผู้สอน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 100
3.2 ด้านคุณภาพ
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น
2. มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. นักเรีย นได้ร ับ การพั ฒ นา ด้านการคิดคำนวณ และสามารถคิดวิ เคราะห์ คิดอย่ า งมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหา และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
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4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิ จ กรรมที ่ 1 ปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้น ฐานพุทธศักราช 2551
(ปรับปรุงพุทธศักราช 2560)
กิ จ กรรมที ่ 2 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดคำนวณ
ก า ร ค ิ ด ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ก า ร ค ิ ด อ ย ่ า ง มี
วิ จ ารณญาณ โดยการปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง และ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
กิจกรรมที่ 3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
และสื่อการสอน
กิจกรรมที่ 4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมที่ 5 ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับครูในกลุ่มสาระ และกับครูในกลุ่มสาระ
อื่น ๆ
1. บันทึกผลการปฏิบัติงาน
2. การสอบถาม
3. การสังเกต
1. สรุปผลการดำเนินกาน
2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค. 2562
นางวิชุดา
แก้ววรรณดี

พ.ย.-ธ.ค.
2562

10,000

นางวิชุดา
แก้ววรรณดี

ต.ค.2562ก.ย.2563

-

นางวิชุดา
แก้ววรรณดี

มี.ค.2563
และ ต.ค.
2563

-

นางวิชุดา
แก้ววรรณดี

พ.ค.-มิ.ย.
2563

ต.ค.2562ก.ย.2563
พ.ย.-ธ.ค.
2562
พ.ค.-มิ.ย.
2563
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7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิชุดา แก้ววรรณดี
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

จั ด ทำแผนการจั ด การ
เรี ย นรู ้ แ ละจั ด หาสื ่ อ การ
ส อ น ว ั ส ด ุ อ ุ ป ก ร ณ์
สำนักงาน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
10,000

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
1. มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ใน 1. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิ ชาต่ าง ๆ ของกลุ ่ มสาระการ 2. การบันทึกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใน
เรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. มีว ัสดุ อุปกรณ์ สื่อ การเรียน
การสอนที่เพียงพอและเหมาะสม
10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตสาสตร์ ที่มีคุณภาพ
2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

10,000

นางวิชุดา
แก้ววรรณดี

10,000
เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบั น ทึ ก การส่ ง แผนการ
จัดการเรียนรู้
2. แบบบันทึกสื่อ วัส ดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 อุปกรณ์การจัดทำสื่อ
5,000
5,000
รวมเงิน 5,000
รวมเงิน
5,000
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 5
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2561-2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกับมาตรฐานการศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านศักยภาพของตนเอง
เหตุผล
นักเรียนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ภูมิคุ้มกัน
นักเรียนมีโอกาสจบหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
ความรู้
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทักษะภาษาไทย
คุณธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม อดทน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
1.) หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2452 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 ซึ่งยึดหลักการจัดการศึกษาโดยยึดถือว่ าผู้เรียนเป็นสำคัญ และสนับสนุนให้ค รูผู้สอนได้พัฒนาและจัดหา
สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ สามารถเรียนรู้ได้
ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งในและนอกเวลาเรียน ทั้งนี้สื่อดังกล่าวควรจะจัดให้สอดคล้องกับความถนัดของ
ผู้เรียน รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และภาษาไทยเป็นสมบั ติทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ประจำชาติ แสดงถึ ง ความเป็ น เอกภาพและความเป็ น ไทยของคนในชาติ เพราะฉะนั ้ น ภาษาไทยจึ ง มี
ความสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิต และการดำรงอยู่ในสังคมของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง และหัวใจสำคัญของการปฏิรูป
การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพ โดนมุ่งไปที่การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน การปฏิรูปการสอนของครู และ
การปฏิรูปการบริหารของผู้บริหารของโรงเรียน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาปัจจุบัน
ดังนั้น กลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
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ภาษาไทยสูงขึ้น และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการประเมินโดยใช้
ข้อสอบกลางภาคเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3 อีกทั้งจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน เพื่อเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ด้วยความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบวัดผล O-NET และการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบวัดผล O-NET และการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรีย นร้อยละ 70 ขึ้น ไปมีผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์ และมีผ ลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) และการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3
และสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีคุณธรรมพื้นฐาน 12
ประการ
3.2 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้น มีความรู้ความสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.) วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน
1. วิเคราะห์ความพร้อม ความถนัด ความ ตุลาคม 62
นางกาญจนา
(Plan)
สนใจของผู้เรียน
จนาพิระกนิฎฐ์
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนา และส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียน
2. ดำเนิ น การ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอ่าน
นางกาญจนา
(Do)
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเขียน
ตุลาคม 62 ถึง
จนาพิระกนิฎฐ์
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสาร
กันยายน 63
กิ จ กรรมที ่ 4 ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท าง
การเรียน
กิจ กรรมที่ 5 บริห ารงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
3. ตรวจสอบ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตุลาคม 62 ถึง
นางกาญจนา
(Check)
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้น กันยายน 63
จนาพิระกนิฎฐ์
พื้นฐาน
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
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ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
4. ประเมินผล 1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีนาคม 63
นางกาญจนา
และรายงาน 2. รายงานผลการทดสอบทางการศึ กษา
และ
จนาพิระกนิฎฐ์
(Action)
ระดับขั้นพื้นฐาน
กันยายน 63
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการ
อ่าน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการ
เขียน
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการ
สื่อสาร
กิ จ กรรมที ่ 4 ยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจ กรรมที่ 5 บริห ารงาน
กลุ ่ ม สาระ การเรี ย นรู้
ภาษาไทย
รวม

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
1,500

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

1,500

1,500

1,500

1,744

1,744

2,070

2,070

3,186

3,186
10,000

9. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ - การทดสอบความรู้ภาษาไทย
- แบบทดสอบ
ทางการเรียนดีขึ้น
- นั ก เรี ย น ม.3, ม.6 ร้ อ ยละ 70 - การทดสอบทา ง กา รศ ึ ก ษ า - แบบทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ม ี ผ ล ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐานผ่ า นเกณฑ์
ร้อยละ 60 ในรายวิชาภาษาไทย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการเรียน และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ
ขั้นพื้นฐานดีขึ้น

ลงชื่อ………………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ………………………..………..ผู้รับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชือ่ ……………………………..……..ผูอ้ นุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

78
แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 ค่าถ่ายเอกสาร

ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 ค่าถ่ายเอกสาร

ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 ค่าถ่ายเอกสาร

ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอ่าน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
750
750
รวมเงิน
750
รวมเงิน
750
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเขียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
750
750
รวมเงิน
750
รวมเงิน
750
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสาร
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
857
857
รวมเงิน
857
รวมเงิน
857

กิจกรรมที่ 4 บริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษถ่ า ยเอกสาร idea 110
รีม
5
550
5
550
Max A4/70g. 500 แผ่น
กระดาษการ์ ด ขาว A4 /120 50
แพ็ค
3
150
3
150
g. 50 แผ่น
ลวดเย็บ MAX NO.10
12
กล่อง
5
60
5
60
ก ร ะ ด า ษ ก า ร ์ ด อ า ร์ ต 85
แพ็ค
1
85
1
85
A4/210g. 50 แผ่น
กระดาษมีเส้น A4
20
เล่ม
5
100
เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 79
อัน
1
79
1
79
คละสี

79
ที่
7
8
9

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ปากกาลูกลื่น สีดำ 0.5
5
ด้าม
6
30
6
30
ห ม ึ ก เ ต ิ ม Canon 100 ml. 140
ขวด
4
560
คละสี
ไมค์โครโฟน
600
อัน
1
618
รวมเงิน
2,232
รวมเงิน
954
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1, 2 และ 5
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1, 2 และ 3
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1, 3, 4 และ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ วางแผนการทำงานเป็นระบบ ทำเป็นกลุ่ม หมู่คณะ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
เหตุผล
วิเคราะห์ลักสูตร คิดอย่างมีเหตุผล บูรณาการร่วมกันกับชุมชน
ภูมิคุ้มกัน
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เห็นความสำคัญของตนเอง รู้จักประมาณตนเอง
ความรู้
วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
คุณธรรม
มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มีวินัยในตนเอง
1.) หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
หมวด 4 มาตราที่ 30 ว่าด้วยการให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ แผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้มีความรู้
เต็มตามศักยภาพของผู้เรีย น การปฏิร ูปครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒ นาเครือข่ายการเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่ว มมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา รวมถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มุ่งเน้น การพัฒ นาคุณภาพของการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการเรียน
การสอนรวมทั้งคุณภาพด้ านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของครูมือ
อาชีพ จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการปลูกฝังคุณธรรม
จริย ธรรม ค่านิย มที่ดีงามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่ อง เพื่อให้ผ ู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะใน
การดำรงชีวิต มีบุคลิก ลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่ างยั่งยืน พร้อมที่จะเจริญเติบโตท่ามกลางความ
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เปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติใน
อนาคต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและ
คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถนำไปปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2. เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์ของ
หลักสูตรให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
4. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ
5. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์สู่เวที
ในระดับต่างๆ
6. เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์และห้องแสดงนิทรรศการทางศิลปะให้มี
คุณภาพและสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะได้
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักและใช้วัสดุ-อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนร้อยละ 97 มีความชื่นชม เกิดความภาคภูมิใจ มีทัศนคติที่ดีและมีสุนทรียภาพทาง
ศิลปะ
4. นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้า ร่วมกิจกรรมทางศิลปะ
5. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และมีสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100
6. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
7. นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์สู่เวทีในระดับต่างๆเป็น
ร้อยละ 80
3.3 เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (KPA) ของ
นักเรียนสูงขึ้น
2. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมไปใช้ จัดการเรียนการสอนทุก
ชั้นเรียน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติ
4. พัฒนาปรับปรุงห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์และห้องแสดงนิทรรศการทางศิลปะให้
มีคุณภาพและสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะได้
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5. นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ แ สดงความสามารถในการจั ด ทำผลงานและนำเสนอผลงานต่ อ
สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.) กิจกรรมดำเนินงาน
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ ต.ค. 62 ต้องการ
ก.ย.63
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิ จ กรรมที ่ 1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รและจั ด ต.ค. 62 2,000
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ก.ย.63
ศิลปะ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงห้องศูนย์
2,000
การเรียนรู้ศิลปะ
กิ จ กรรมที ่ 3 ส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว ม
5,000
กิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปะทั ้ ง ในและนอก
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะด้านดนตรีและ
3,000
นาฏศิลป์
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
2. การสอบถาม
3. การสังเกต
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกีย่ วกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์
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8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรและจัดกิจ กรรม
การเรีย นรู้ กลุ ่ มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
กิ จ กรรมที ่ 2 พั ฒ นาและ
ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งศู น ย์ ก าร
เรียนรู้ศิลปะ
กิ จ กรรมที ่ 3 ส่ ง เสริ ม
นักเรีย นเข้าร่ว มกิ จ กรรม
ด้านศิล ปะทั้งในและนอก
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
2,000

รวม

ผู้รับผิดชอบ

2,000

นางพรสวรรค์
กัมพลานนท์

2,000

2,000

นางพรสวรรค์
กัมพลานนท์

5,000

5,000

นางพรสวรรค์
กัมพลานนท์

3,000

3,000

นายถนอมชาย
บุญนิล

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักและใช้
วั ส ดุ -อุ ป กรณ์ แ ละสื ่ อ การเรี ย นรู้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนร้อยละ 97 มีความชื่น
ชม เกิดความภาคภูมิใจ มีทัศนคติที่
ดีและมีสุนทรียภาพทางศิลปะ
4. นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80 นั ก เรี ย น
ได้ ร ั บ รางวั ล จากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางศิลปะ
5. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และมี
สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คิด
เป็นร้อยละ 100
6. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่โรงเรียน
จัดขึ้น

วิธีการประเมิน
- บันทึกผลการเรียน
- การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
- การสอบถาม
- การสังเกต

ค่า
ครุภัณฑ์

12,000
เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผลการเรียน
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบสอบถาม
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
7. น ั ก เ ร ี ย น แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์สู่เวทีในระดับต่ างๆ
เป็นร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถนำไปปฏิบัติการสอนได้อย่า งมีประสิทธิภาพและมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2. ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์ของหลักสูตร
3. ครูพัฒนาสื่อการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะได้อย่างหลากหลาย
4. มีพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์สู่เวทีใน
ระดับต่างๆ
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
6. มีการปรับปรุงห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์และห้องแสดงนิทรรศการทางศิลปะให้มีคุณภาพ
และสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะได้
7. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
เทปผ้าขนาด 2 นิ้ว
45
อัน
1
45
1
45
กระดาษถ่ายเอกสาร Double 140
รีม
1
140
1
140
A A4/80g
ก ร ะ ด า ษ ถ ่ า ย เ อ ก ส า ร สี 195
รีม
1
195
1
195
Double A A4/80g
กระดาษปกสี A4/150g
79
แพ็ค
1
79
กระดาษชาร์ดสี
15
แผ่น
4
60
เทปใสขนาด 2 นิ้ว
125
แพ็ค
1
125
1
125
เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10
75
ชิ้น
1
75
เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 180
ชิ้น
1
180
ลิ้นแฟ้มเหล็ก ไทย-ไท (1x50) 85
กล่อง
1
85
กระดาษกาว 3M ขนาด 2”
60
ม้วน
1
60
ลวดเสียบกระดาษเบอร์5
35
กล่อง
1
35
1
35
ลวดเสียบกระดาษเบอร์1
10
กล่อง
1
10
1
10
ลวดเย็บ MAX No.10
12
กล่อง
2
24
2
24
ลวดเย็บ MAX No.35
15
กล่อง
2
30
2
30
มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก เล็ก
20
อัน
1
20
มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก ใหญ่
35
อัน
1
35
คลิปหนีบกระดาษดำ ตราม้า 65
โหล
1
65
1
65
ขนาดกลาง
กาวน้ำใสตราม้า 31 cc
11
หลอด
1
11
1
11
ฟิวเจอร์บอร์ด 122X 65 ซม. 46
แผ่น
1
46
รวมเงิน 1,000
รวมเงิน
1,000
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ที่
1
2
3

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ใส่กรอบผลงานศิลปะ
350
ชุด
4
1,400
ถ่านอัลคาไลน์แบบเหลี่ยม
50
ก้อน
6
300
สีน้ำพลาสติก
300 กระป๋อง
1
300
รวมเงิน 1,400
รวมเงิน
600
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะทั้งในและนอกสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษร้ อ ยปอนด์ ชนิ ด 25
แผ่น
15
375
15
375
หยาบ200g
ดินสอดำ 2B
20
แท่ง
5
100
ดินสอดำ 4B
20
แท่ง
8
160
ดินสอดำ 6B
20
แท่ง
10
200
ดินสอดำ EE
25
แท่ง
5
150
กระดาษบรู๊ฟ
3
แผ่น
1
3
พู่กันกลม เบอร์ 6
20
อัน
8
160
พู่กันกลม เบอร์ 3
20
อัน
6
120
พู่กันกลม เบอร์ 12
40
อัน
6
240
พู่กันแบนเบอร์ 20
75
อัน
6
450
พู่กันแบนเบอร์ 22
95
อัน
6
570
สีน้ำ
273 กล่อง
1
273
2
560
สีโปสเตอร์ สีขาว
206 กล่อง
2
412
สีโปสเตอร์ สีเหลือง
206 กล่อง
2
412
แผ่นกระดานรองเขียน (ใหญ่) 40
แผ่น
3
120
6
240
กระดาษกาว
40
ม้วน
1
40
1
40
รวมเงิน 2,500
รวมเงิน
2,500
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ที่
1
2
3
4

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
สายซึง
30
เส้น
10
300
15
450
สายสะล้อ
30
เส้น
15
450
15
450
สายแจ๊ค
25
เมตร
14
350
หัวแจ๊ค
50
อัน
20
1,000
รวมเงิน 2,100
รวมเงิน
900
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 2
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 3
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ วางแผนการทำงานเป็นระบบทำงานเป็นกลุ่มหมู่คณะใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
เหตุผล
วิเคราะห์หลักสูตรอย่างมีเหตุผล บูรณาการร่วมกันกับชุมชน
ภูมิคุ้มกัน
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเห็นความสำคัญของตนเองรู้จักประมาณตนเอง
ความรู้
วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
คุณธรรม
มีความสามัคคีในหมู่คณะมีจิตอาสามีวินัยในตนเอง
1.) หลักการเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการใช้สถานศึกษา
พัฒนา กระบวนการแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้เต็มตามศักยภาพของผู้ เรียนการปฏิรูปและ
บุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษารวมถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมืออาชีพจึงต้องคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลให้ได้ความรู้จากประสบการณ์ตรงมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคำนิยามที่ดี เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถมี ทักษะในการดำรงชีวิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ความสามารถส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
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2.) วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและลักษณะอันพึงประสงค์
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

1. วางแผน
ประชุมครูชี้แจงจัดกิจกรรม
(Plan)
2. ดำเนิ น การ กิจกรรมที่ 1 แนะแนว
(Do)
กิจกรรมที่ 2 ยุวกาชาด/ลูกเสือ
กิจกรรมที่ 3 ชุมนุม/ชมรม
กิจกรรมที่ 4 น.ศ.ท.
กิจกรรมที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด
กิจกรรมที่ 6 สาธารณประโยชน์
3. ตรวจสอบ เอกสารและการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ
(Check)
4. ประเมินผล รายงานการดำเนินกิจกรรม
และรายงาน
(Action)
5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค. 62
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
ต.ค. 62 –
ก.ย. 63
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์

เม.ย. 63
และ ก.ย 63
เม.ย. 63
และ ก.ย 63

นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
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8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 1 แนะแนว
กิจกรรมที่ 2 ยุวกาชาด/
ลูกเสือ
กิจกรรมที่ 3 ชุมนุม/ชมรม

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
100

ค่า
ครุภัณฑ์

นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
660
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
660
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
0
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
25,000 นายถนอมชาย
บุญนิล
220
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
26,640

660

กิจกรรมที่ 4 น.ศ.ท.

220
รวม

9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับ การ สังเกต/สอบถาม
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผู้รับผิดชอบ

100

660

กิจกรรมที่ 5 เข้าค่าย
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
กิจกรรมที่ 6
สาธารณประโยชน์

รวม

เครื่องมือที่ใช้
สอบถาม

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
อย่างทั่วถึง
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 กระดาษ Sharp

ที่
1
2
3

ที่
1
2
3

กิจกรรมที่ 1 แนะแนว
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
5
แผ่น
10
50
10
50
รวมเงิน
50
รวมเงิน
50

กิจกรรมที่ 2 ยุวกาชาด/ลูกเสือ
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g 110
รีม
1
110
1
110
กระดาษปกสี A4/120g สี 110
แพ็ค
1
110
1
110
เขียว
กระดาษปกสี A4/120g สี 110
แพ็ค
1
110
1
110
ชมพู
รวมเงิน
330
รวมเงิน
330
กิจกรรมที่ 3 ชุมนุม/ชมรม
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g 110
รีม
1
110
1
110
กระดาษปกสี A4/120g สี 110
แพ็ค
1
110
1
110
เขียว
กระดาษปกสี A4/120g สี 110
แพ็ค
1
110
1
110
ชมพู
รวมเงิน
330
รวมเงิน
330

93
กิจกรรมที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 เข้าค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด
25,000
(เงินพัฒนา
ผู้เรียน)
รวมเงิน 25,000
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 6 สาธารณประโยชน์
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g 110
รีม
1
110
2 กระดาษปกสี A4/120g สีฟ้า 110
แพ็ค
1
110
รวมเงิน
220
รวมเงิน
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ลักษณะโครงการ () ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจริยา วัตถพานิชย์
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 3
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ วางแผนการทำงานเป็นระบบ
เหตุผล
วิเคราะห์หลักสูตร คิดอย่างมีเหตุผล บูรณาการร่วมกันกับชุมชน
ภูมิคุ้มกัน
ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักประมาณตนเอง
ความรู้
วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
คุณธรรม
มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มีวินัยในตนเอง
1.) หลักการเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรู ปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่ง
คือ การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่
นักเรียนควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ ความสามารถในการอธิบาย และบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิด
วิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม กระตุ้ นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพ และความชอบของตนเอง
อย่างเหมาะสม
โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้กำหนดให้นักเรียนได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
สนใจ เหมาะสมกับช่วงวัย และความพร้อมของแต่ละชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นผู้คิด ผู้วางแผน ผู้ปฏิ บัติ
และผู้ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบาย ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้าน คือ
- Head (คิดวิเคราะห์เป็น)
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- Heart (จิตใจ ค่านิยม โดยเฉพาะการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)
- Hands (พัฒนาทักษะการทำงาน)
- Health (มีสุขภาพอนามัยที่ดี)
โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบกับช่วยปลูกฝัง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นต่อไป
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
3. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นต่อไป
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
3.2 ด้านคุณภาพ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
4. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)
3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต.ค. 62
กลุ่มบริหาร
ต้องการ
วิชาการ
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1. นักเรียนเลือกลงทะเบียนแบ่งเป็นกลุ่ม
ต.ค. 62
นางสุวภัทร ปันธุ
สนใจและไปหาครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
และ พ.ค.63
ครูที่ปรึกษา
2. ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาควบคุ ม และให้ ค วาม ทุกภาคเรียน
กิจกรรม
ช่วยเหลือในการทำกิจกรรม
1. การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่าง
ครูที่ปรึกษา
ปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. สรุปรายงานผลการเรียน
ภายหลังเสร็จ
- ครูที่ปรึกษา
2. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
สิ้นการ
กิจกรรม
นักเรียนต่อกิจกรรม
ปฏิบัติงาน
- งานวัดผล
ประเมินผล
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
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6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจริยา วัตถพานิชย์
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

จัดซื้อวัสดุ – สื่อ อุปกรณ์

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
25,000

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทาง - การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการตามศักยภาพของผู้เรียน
- แบบบันทึกผลการเรียน
2. มี ก ารสร้ า งบรรยากาศทาง
วิช าการ เพื่อส่งเสริ ม การจั ด การ
เรียนการสอน
3. ผู ้ เ รี ย นมี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

25,000

นางสุวภัทร
ปันธุ

25,000
เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทางวิชาการตามศักยภาพของผู้เรียน
2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางจริยา วัตถพานิชย์)

ลงชื่อ…………………..………..….ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 วัสดุอุปกรณ์ส่วนกลาง

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
12,500
12,500
12,500
รวมเงิน 12,500
รวมเงิน 12,500
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริพร ดอนชัย
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 1 และ 2
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 3
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง
เหตุผล
มีการวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง
ภูมิคุ้มกัน
นักเรียนมีโอกาสจบหลักสูตรเพิ่มขึ้น
ความรู้
มีการใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
คุณธรรม
ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความเพียรพยายาม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
1.) หลักการเหตุผล
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดสิทธิและโอกาสเด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กเรียนร่วมและเรียนรวมจำเป็นต้องจัดรูปแบบ
ที่เหมาะสม ต้องคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นๆเป็นสำคัญและต้องพัฒนาให้เต็มศักยภาพคณะครู
ผู้รับผิดชอบเด็กที่เรียนร่วมและเรียนรวมจึงได้พัฒนาหลักสูตร แผนการเรียนร่วม เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
สำหรับเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล
ดังนั้นโรงเรีย นสามัคคีวิทยาคม 2 ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นหาและพัฒ นา
ศักยภาพของตนให้สูงขึ้นรวมทั้งผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อที่ จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ถึงขีด
ความสามารถสูงสุด
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2.) วัตถุประสงค์
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเรียนร่วมและเรียนรวม
2. นักเรียนเรียนรวมได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆ ในระดับชั้นเดียวกัน
3. นักเรียนเรียนรวมได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง
4. นักเรียนเรียนรวมได้รับการสอนซ่อมเสริม
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรของสถานศึกษาได้รับวามรู้และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
เด็กเรียนร่วมและเรียนรวม
2. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวมที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการสติปัญญา
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมแก่นักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวมได้พัฒนาการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของตนเอง ในด้านความรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวมมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ้วนการ
จัดการศึกษาได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม มีพัฒนาการทางด้านการเรียนดีขึ้น
การจัดกิจกรรมได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้ นักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
4.) วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
ตุลาคม 62
ครูและบุคลากร
(Plan)
2. ประสานแผน/นำไปหลอมรวมเป็ น
ทุกคน
แผนปฏิบัติการ
3. จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน
2. ดำเนิ น การ 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมาย ตุลาคม 62
500
ครูและบุคลากร
(Do)
งาน
และ
ทุกคน
2. จัดประชุมบุคลากรของสถานศึกษาให้ พฤษภาคม 63
ครูผู้รับผิดชอบ
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
นักเรียนเรียนรวม
นักเรียนเรียนร่วมเรียนรวม
3.จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
4. จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
5. จัดสอนเสริ มเป็นรายวิชาตามแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP)
6. จัดทำแบบฝึกหัด/จัดหาสื่อการเรียน
การสอนสำหรั บ นั ก เรี ย นเรี ย นร่ ว มและ
เรียนรวม
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
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ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

7. วัดและประเมินผลพัฒนาทางการเรียน
และตัดสินผลการเรียน
3. ตรวจสอบ 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
(Check)
2. จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจัดทำแฟ้มโครงการรายงาน
ผลการดำเนินงาน
3. รายงานผลการดำเนินงาน/รายงาน
ประจำปี (SAR)
4. ประเมินผล 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
และรายงาน 2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(Action)
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
มีนาคม 63

250

ครูผู้รับผิดชอบ
นักเรียนเรียนรวม

มีนาคม 63

250

ครูผู้รับผิดชอบ
นักเรียนเรียนรวม

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศิริพร ดอนชัย
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึ ก ษา
เรียนรวม
กิ จ กรรมที ่ 2 รายงานผล
การดำเนิ น งาน/รายงาน
ประจำปี (SAR)

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
500
500

รวม

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

500

นางศิริพร
ดอนชัย

500

นางศิริพร
ดอนชัย

1,000
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9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนดีขึ้น
ตามศักยภาพของผู้เรีย น ร้อยละ
60 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ทดสอบ
- ประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินผลงาน

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
พัฒนาขึ้น

ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางศิริพร ดอนชัย)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

103

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษถ่ า ยเอกสาร idea 135
รีม
2
270
2
270
Work A4/80g. 500 แผ่น
ก ร ะ ด า ษ ก า ร ์ ด อ า ร์ ต 75
แพ็ค
1
75
A4/190g. 50 แผ่น
เทปกาวสองหน้ า 3M #777 30
ม้วน
3
30
ขนาด 1/2"
เครื่องเย็บกระดาษ No.35
180
1
180
แท่นประทับตราม้า เบอร์ 1
77
อัน
1
77
สีน้ำเงิน
ลวดเย็บ MAX NO. 35
15
กล่อง
5
75
ซองน้ ำ ตาลขยายข้ า ง ขนาด 5
ซอง
4
20
A4 มีครุฑ 9"x12." KA
ซองน้าตาล ขนาด A4
3
ซอง
1
3
เนื้อ KA
รวมเงิน
270
รวมเงิน
730
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชือ่ โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดารกา บุปผเวส
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 3 และ 4
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 3
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 3
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1, 3 , 4 และ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ มีเป้าหมายในการบริหารวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ต้องเกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุผล
ใช้ ง บประมาณตามแผนงานโครงการโดยประหยั ด ไม่ ฟ ุ ่ ม เฟื อ ย มี ค วามคุ ้ ม ค่ า
มีการศึกษาและวางแผนอย่างรอบคอบ
ภูมิคุ้มกัน
มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่ดำเนินการ
มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์ให้เกิดความมั่นคง สมดุล ยั่งยืน
ความรู้
มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการวิจัยและ
พัฒนาองค์กรตามความจำเป็น
คุณธรรม
การบริหารและการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.) หลักการเหตุผล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด
หลั ก ว่ า ผู ้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู ้ เ รี ย นมี ค วามสำคั ญ ที ่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ต้ อ งเน้ น ความสำคั ญ ทั ้ ง ความรู ้ คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมวงเล็บ (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้าน
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ภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการ
เรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าว จะสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่ อง
และเป็นระบบ สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกั น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกัน
จนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้าง
องค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. ครูจัดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
4. เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กําหนด
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นิเทศติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู จํานวน 22 คน โดยตรวจเยี่ยมอย่างน้อย
1 ครั้งต่อภาคเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
ครูผู้สอน 22 คน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.) วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต.ค. 62
นางสาวดารกา
(Plan)
ต้องการ
บุปผเวส
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนิ น การ 1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เพื่อ ต.ค. 25622,000
นางสาวดารกา
(Do)
การให้บริการงานนิเทศภายใน
ก.ย.2563
บุปผเวส
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. กิจกรรมการนิเทศ
- ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
- นิเทศการสอน
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
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ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

3. ตรวจสอบ 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
(Check)
2. การสอบถาม
3. การสังเกต
4. ประเมินผล 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
และรายงาน 2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(Action)
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค.2562นางสาวดารกา
ก.ย.2563
บุปผเวส
มี.ค.2563
และ ต.ค.
2563

-

นางสาวดารกา
บุปผเวส

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานทีด่ ำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวดารกา บุปผเวส
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

จ ั ด ซ ื ้ อ ว ั ส ดุ - อ ุ ป ก ร ณ์
สำนักงาน
รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
2 ได้รับการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนทุกคน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
2,000

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

2,000

นางสาวดารกา
บุปผเวส

2,000

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบั น ทึ ก การตรวจเยี ่ ย ม 1. แบบบันทึกการตรวจเยี่ ย มชั้ น
ชั้นเรียน
เรียนและการนิเทศการจัดการเรียน
2. แบบบันทึกการนิเทศการจัดการ การสอน
เรียนการสอน
3. การสังเกต
4. รูปภาพ

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ และสามารถนํามาใช้ในด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวดารกา บุปผเวส)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ
ที่
1
2
3

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 135
1/รีม
5
675
5
675
แฟ้มห่วงตราช้างปกดำ
140 1/แฟ้ม
2
280
2
280
กระดาษปกการ์ดสี
45 1/แพ็ค
1
45
1
45
รวมเงิน 1,000
รวมเงิน
1,000
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารวิชาการ
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวภัทร ปันธุ
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 3 และ 4
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 3, 5 และ 6
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 2
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1 และ 4
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ วางแผนการทำงานเป็นระบบ ทำเป็นกลุ่ม หมู่คณะ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
เหตุผล
วิเคราะห์หลักสูตร คิดอย่างมีเหตุผล บูรณาการร่วมกันกับชุมชน
ภูมิคุ้มกัน
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เห็นความสำคัญของตนเอง รู้จักประมาณตนเอง
ความรู้
วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
คุณธรรม
มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มีวินัยในตนเอง
1.) หลักการเหตุผล
งานวิช าการถือเป็น หัวใจของสถานศึกษา การที่จะบริห ารงานวิชาการ ให้ประสบผลสำเร็จต้อง
ตระหนักว่าหัวใจของการจัดการศึกษาคือผู้เรียน บทบาทสำคัญของสถานศึกษาคือการเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ
โดยยึดหลักว่า ผู้เรีย นทุกคนต้ องมี ความรู้ ความสามารถ และพัฒ นาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญ ที ่ สุ ด
การจัดการเรียนการสอน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้น
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมการวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้การดำเนินงานพัฒ นาผู้เรียนเป็นระบบ
และต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีโครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
2. เพื่อพัฒนางานทะเบียน
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3. เพื่อพัฒนางานวัดผล
4. เพื่อพัฒนางานตารางสอน
5. เพื่อพัฒนางานประมวลผลการเรียน
6. เพื่อพัฒนางานค่ายวิชาการ
7. เพื่อพัฒนางานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
8. เพื่อพัฒนางานรับนักเรียน
9. เพื่อพัฒนางานจัดสอนแทน
10. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศภายใน
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครู และนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มงาน
3.2 ด้านคุณภาพ
ครู และนักเรียนในกลุ่มงานบริหารวิชาการได้รับการส่งเสริม พัฒนาตามกิจกรรมกลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงาน
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินการ กิ จ กรรมที ่ 1 พั ฒ นางานบริ ห ารกลุ่ ม
(Do)
บริหารงานวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานทะเบียน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานวัดผล
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานตารางสอน
กิ จ กรรมที ่ 5 พั ฒ นางานประมวลผล
การเรียน
กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานค่ายวิชาการ
กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันศิลปะหัตกรรม
นักเรียน
กิจกรรมที่ 8 พัฒนางานรับนักเรียน
กิจกรรมที่ 9 พัฒนางานจัดสอนแทน
กิจกรรมที่ 10 การจัดซื้อวัสดุกลาง
3. ตรวจสอบ 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
(Check)
2. การสอบถาม

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม 2562

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
นางสุวภัทร ปันธุ

12,000
3,000
45,000
22,475
3,000
25,000
44,800
1,640
1,000
90,970
ตุลาคม 2562

นางสุวภัทร
ครูทุกคน

นางสาวดารกา
นางสุวภัทร
นางสุวภัทร ปันธุ
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ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

3. การสังเกต
4. ประเมินผล 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
และรายงาน 2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
(Action)
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)

กันยายน 2562

นางสุวภัทร ปันธุ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุวภัทร ปันธุ
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
กิ จ กรรมที ่ 1 พั ฒ นางาน
บริ ห ารกลุ ่ ม บริ ห ารงาน
วิชาการ
กิ จ กรรมที ่ 2 พั ฒ นางาน
ทะเบียน
กิ จ กรรมที ่ 3 พั ฒ นางาน
วัดผล
กิ จ กรรมที ่ 4 พั ฒ นางาน
ตารางสอน
กิ จ กรรมที ่ 5 พั ฒ นางาน
ประมวลผลการเรียน
กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานค่าย
วิชาการ
กิ จ กรรมที ่ 7 การแข่ ง ขั น
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน
กิจกรรมที่ 8 พัฒนางานรับ
นักเรียน

ค่า
ตอบแทน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

12,000
3,000
45,000
22,475

22,475

นางสุวภัทร

3,000
25,000

25,000
44,800
1,640

นางสุวภัทร
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กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 9 พัฒนางานจัด
สอนแทน
กิ จ กรรมที ่ 10 การจั ด ซื้ อ
วัสดุกลาง

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
1,000

ค่า
ครุภัณฑ์

90,970

รวม

ผู้รับผิดชอบ

1,000

นางสาวดารกา

90,970
นางสุวภัทร

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการให้ - สอบถามความพึงพอใจ
มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการ - การสังเกต
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการที่ หลากหลายส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจครูและบุคลากร
10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มงานในกลุ่มบริหารวิชาการได้รับการส่งเสริม พัฒนาตามกลุ่มงาน

248,885
เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครู ต ่ อ การพั ฒ นาระบ บงาน
บริหารงานวิชาการ
- แบบสอบถามเพื่อประเมิ นงาน
วิชาการ
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
( นางสุวภัทร ปันธุ)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ

ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษ A4 80g
110 40 รีม
20 รีม
2,200
20 รีม
2,200
กรอบใส่รูป ขนาด A4
100 20 อัน
10 อัน
1,000
10 อัน
1,000
กระดาษการ์ด สีขาว 150g
110 10 รีม
5 รีม
550
5 รีม
550
ตลับหมึกcannon ดำและสี
4 ตลับ
2 ตลับ
1,600
2 ตลับ
1,600
พลาสติกเคลือบ ขนาด A4
450 2 กล่อง
1กล่อง
450
1กล่อง
450
ปากกาเคมี2หัว ไม่มีกลิ่น สีดำ 20 20 ด้าม
10ด้าม
200
10ด้าม
200
สีแดง สีน้ำเงิน
รวมเงิน 6,000
รวมเงิน
6,000

กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 กระดาษ A4 80g.
110
6 รีม
6 รีม
660
2 ซองพลาสติกมีเชือกผูก 2 สี 25
100
2,325
แนวตั้ง
รวมเงิน 2,985
รวมเงิน
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ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานวัดผล
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมเงิน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รวมเงิน

กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานตารางสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
หน่วย
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
นับ
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
17,492 เครื่อง
1
17,492
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 140
รีม
5
700
5
700
กระดาษการ์ดอาร์ต A4 210g 85
แพค
5
425
ปากกาเจล เพนเทลสีน ้ำเงิน
ดำ
50
ด้าม
6
300
6
300
พลาสติกเคลือบบัตร 65x95
60
กล่อง
2
120
พลาสติกเคลือบบัตร A4
600 กล่อง
1
600
1
600
กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า
5
แผ่น
20
100
กระดาษบรุ๊ฟ
3
แผ่น
50
150
กระดาษทำปกสี 80g
85
แพ็ค
4
340
ด ิ น ส อ 2B STAEDTLER 7
แท่ง
24
168
mark-2B
ป า ก ก า PAINT MARKER 40
ด้าม
12
480
โมนามิ คละสี
รวมเงิน 19,887 รวมเงิน
2,588
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ที่
1
2
3
4
5
6

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานประมวลผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ตลับหมึก cannon สี ดำ
2 ตลับ
2 ตลับ
1,500
หมึ ก เติ ม cannon 100 ซี ซี
4 ขวด
2 ขวด
200
สีดำ
หมึ ก เติ ม cannon 100 ซี ซี
2 ขวด
1 ขวด
100
สีเหลือง
หมึ ก เติ ม cannon 100 ซี ซี
2 ขวด
1 ขวด
100
สีฟ้า
หมึ ก เติ ม cannon 100 ซี ซี
2 ขวด
1 ขวด
100
สีแดง
กระดาษ A4 80g
110 10 รีม
10 รีม
11,00
รวมเงิน 2,011
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมค่ายวิชาการ
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
หน่วย
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
นับ
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษการ์ดอาร์ต A4 210g 85
แพ็ค
5
425
สบทบกิจกรรมแต่ละฐาน
3,000 ฐาน
6
18,000
ป้ายไวนิล
700
แผ่น
1
700
ปากกาเคมี 2 หัวตราม้า
15
ด้าม
30
450
กระดาษโปสเตอร์สีแข็ง 1หน้า 10
แผ่น
20
200
เชือกขาว แดง
60
ม้วน
5
300
เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10
79
อัน
2
158
กระดาษทำปกสี 80g
85
แพ็ค
4
340
เครื่องเจาะกระดาษ 1 รู
100
อัน
1
100
ด ิ น ส อ 2B STAEDTLER 7
แท่ง
24
168
mark-2B
ป า ก ก า PAINT MARKER 40
ด้าม
12
480
โมนามิ คละสี
เครื่องยิงบอร์ด KW-trio
250
อัน
1
250
ปากกาลูกลื่น แลนเซอร์
6
ด้าม
300
1,800
กรรไกรซิ ก แซก AAA ขนาด 180
ชุด
1
180
เล็ก ชุด 8 แบบ
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ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

15 คลิบหนีบกระดาษสีดำ ตราม้า
เบอร์ 108(ขนาดกลาง)
16 คลิบหนีบกระดาษสีดำ ตราม้า
(ขนาดเล็ก)
17 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 3 สี

ราคา

หน่วย
นับ

75

โหล

50

โหล

300

ขวด

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
3
225
5
รวมเงิน

ที่
1
2
3
4

ที่
1
2
3
4
5
6

3
รวมเงิน

250
900
24,926

กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
เบี้ยเลี้ยงครู นักเรียน นักการ
10,000
ค่าวัสดุฝึกของกลุ่มสาระฯ
20,800
ค่าพาหนะ
6,000
ค่าที่พัก
8,000
รวมเงิน
รวมเงิน 44,800
กิจกรรมที่ 8 พัฒนางานรับนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ก ร ะ ด า ษ ป ก ส ี A4 120 g. 110
แพ็ค
4
440
100 แผ่น สีชมพู
ก ร ะ ด า ษ ป ก ส ี A4 120 g. 110
แพ็ค
4
440
100 แผ่น สีฟ้า
กระดาษถ่ า ยเอกสาร A4 110
รีม
4
440
70 g. 500 แผ่น
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10
5
กล่อง
12
60
แม็คเย็บกระดาษ เบอร์ 10
75
อัน
2
150
ปากกาสีดำ เบอร์ 0.5
10
ด้าม
20
120
รวมเงิน 1650
รวมเงิน
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ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมที่ 9 พัฒนางานจัดสอนแทน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
หน่วย
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
นับ
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษการ์ดอาร์ต A4 210g 85
แพ็ค
1
85
กระดาษทำปกสี 80g
85
แพ็ค
1
85
ป า ก ก า PAINT MARKER 40
ด้าม
12
480
โมนามิ คละสี
ปากกาลูกลื่น แลนเซอร์
6
ด้าม
50
300
คลิบหนีบกระดาษสีดำ ตราม้า 50
โหล
1
50
(ขนาดเล็ก)
รวมเงิน 1,000
รวมเงิน

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุกลาง
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
หน่วย
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
นับ
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 จัดซื้อวัสดุกองกลาง
45,485
45,485
รวมเงิน 45,485 รวมเงิน
45,480
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนรู้อย่างครบวงจร
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวภัทร ปันธุ
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1 และ 2
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 2 และ 4
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 และ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดี ยวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1, 2 และ 3
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 4
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ วางแผนการทำงานเป็นระบบ ทำเป็นกลุ่ม หมู่คณะ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
เหตุผล
วิเคราะห์ห ลักสูตร คิดอย่างมีเหตุผ ล บูรณาการแบบครบวงจรร่ว มกันในระดับ
โรงเรียนและชุมชน
ภูมิคุ้มกัน
มีความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการแบบครบวงจร เห็นความสำคัญของตนเอง รู้จัก
ประมาณตนเอง
ความรู้
วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้ผลกระทบที่เกิดขึ้น
คุณธรรม
มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มีวินัยในตนเอง
1.) หลักการเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
หมวด 4 มาตราที่ 30 ว่าด้วยการให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ แผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้มีความรู้
เต็มตามศักยภาพของผู้เรีย น การปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายการเรียน รู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา รวมถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาและยกระดับคุณ ภาพผู้เรียน คุณภาพการเรียน
การสอนรวมทั้งคุณภาพด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมือ
อาชีพ จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี งามอย่างสม่ำ เสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะใน
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การดำรงชีวิต มีบุคลิก ลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน พร้อมที่จะเจริญเติบโตท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติใน
อนาคต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นหมู่คณะ ลดภาระงานของผู้เรียน และความ
ร่วมมือกับชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อไป
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการแบบครบวงจรในระดับชั้นเรียน ห้องเรียน รายวิชาที่สอน(IS) และบูรณา
การร่วมกับชุมชน
2. เพื่อจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านแบบครบวงจร
3. เพื่อเป็นการแนะนำ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและชุมชนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อจัดกิจกรรมการการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้และมีสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100
2. มีแผนบูรณาการแบบครบวงจรระดับชั้นเรียนครบทุกระดับชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป
4. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในงานวันเปิดบ้าน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ (KPA) ของนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นนักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติ
3. การจัดกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับชุมชน เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม
4.) วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต.ค. 62
(Plan)
ต้องการ
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนิ น การ กิจกรรมที่1 บูรณาการการเรียนรู้อย่าง
ก.พ. 63
30,000
นางสุวภัทร ปันธุ
(Do)
ครบวงจร
กิจกรรมที่ 2 เปิดบ้านวิชาการ
ต.ค. 62
50,000
วิชาการ
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
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ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

3. ตรวจสอบ 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
(Check)
2. การสอบถาม
3. การสังเกต
4. ประเมินผล 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
และรายงาน 2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(Action)
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ระหว่าง
ดำเนิน
กิจกรรม
หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุวภัทร ปันธุ
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

1. กิจกรรมชุมนุม ชมรม
2. อุปกรณ์เกี่ยวข้องงาน
3. บูรณาการระดับ
ห้องเรียน
4. นำเสนอโครงงาน IS
5. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวัน
เปิดบ้าน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
10,000
5,000
5,000
15,000
50,000

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
1. มีการพัฒนากิจกรรมอย่างเป็น การสังเกต
ระบบ ครบขั้นตอน
2. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม มีส่วน การสังเกต
ร่ ว มในการพั ฒ นากิ จ กรรมอยู ่ ใ น
ระดับดีเยี่ยม

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

10,000
5,000
5,000
15,000
50,000
85,000
เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกสังเกต
แบบบันทึกสังเกต
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
3. มี ก ารนำกิ จ กรรมบูร ณาการ การส่งแผนการสอน
แบบครบวงจรจัดทำเป็น แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและ
มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องร้อยละ 100
4. มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด การประเมิน
กิจกรรม
5. ครู ไ ด้ ร ั บ การพั ฒ นาอย่ า ง การประเมิน
ต่อเนื่องนักเรียนได้รับการประเมิน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการส่งแผนการสอน

แบบประเมิน
แบบประเมิน

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความถนัด ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
อย่างทั่วถึง
2. ครูทุกคนในทุกกลุ่มสาระได้พัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ
4. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนมากขึ้น
5. ผู้ปกครอง / สังคม / ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางสุวภัทร ปันธุ)
ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน
ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ บูรณาการเรียนรู้อย่างครบวงจร
ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน

1 การนำเสนองานของนักเรียน
รายห้ อ ง กิ จ กรรมชุ ม นุ ม
ลดเวลาเรียน วิชา IS
2 การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
3 การจัดกิจกรรมของ PLC
4 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษกีฬา
5 โครงการห้องเรียนสีเขียว
6 โครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และการหารายได้ ร ะหว่ า ง
เรียน
7 การนำเสนอกิ จ กรรมของ
ชุมชน
8 การดำเนินงานอื่น
รวมเงิน

80,000

รวมเงิน
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวภัทร ปันธุ
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 4
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 2
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ วางแผนการทำงานเป็นระบบ ทำเป็นกลุ่ม หมู่คณะ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
เหตุผล
วิเคราะห์หลักสูตร คิดอย่างมีเหตุผล บูรณาการร่วมกันกับชุมชน
ภูมิคุ้มกัน
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เห็นความสำคัญของตนเอง รู้จักประมาณตนเอง
ความรู้
วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
คุณธรรม
มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มีวินัยในตนเอง
1.) หลักการเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 ระบุให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิตและ
การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่ว นที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบ
กับผลจากการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2556 จากหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม 2 ได้พัฒนาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจัด
หลักสูตรที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งได้มีการใช้มาตั้งแต่ปี
2552 พบว่าปัจจุบันได้มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมและยัง
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนให้รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคไทยแลนด์ 4.0
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรีย นสอดคล้องกับ ท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒ นาหลักสูตรให้ส อดคล้องกับ
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โครงสร้างหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่างๆ และและโครงสร้างรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนให้เป็นปัจจุบันตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2.) วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้ อง
กับท้องถิ่น มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความ
สนใจและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน
3.) เป้าหมาย
3.3 เชิงปริมาณ
มีการพัฒนาหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.4 ด้านคุณภาพ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่นในระดับดี
2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจในระดับดี
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในระดับดี
4.) วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ สิงหาคม
นางสุวภัทร ปันธุ
(Plan)
ต้องการ
2562
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินการ กิ จ กรรมที่ 1 อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการ ตุลาคม 2563
10,000
นางสุวภัทร ปันธุ
(Do)
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และอบรม
เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
มาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
3. ตรวจสอบ 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ตุลาคม 2563
นางสุวภัทร ปันธุ
(Check)
2. การสอบถาม
3. การสังเกต
4. ประเมินผล 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตุลาคม 2563
นางสุวภัทร ปันธุ
และรายงาน 2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ดเห็ น
(Action)
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
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5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุวภัทร ปันธุ
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิ จ กรรมที ่ 1 การจั ด ทำ
หลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรมาตรฐานสากล
กิ จ กรรมที ่ 2 จั ด ซื ้ อ วั ส ดุ
อุปกรณ์ในการทำหลักสูตร

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
6,000
4,000

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เพื ่ อ พั ฒ นาหลัก สูต รสถานศึ ก ษาให้มี - สอบถามความพึงพอใจ
ความทันสมัยตอบสนองความต้องการของ - การสังเกต
ผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่นมีการจัด
รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรีย น
เลือกเรีย นตามความถนั ดความสามารถ
และความสนใจและมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
พัฒ นาผู้เรีย นที่ ส ่ งเสริม และตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

6,000

นางสุวภัทร
ปันธุ

4,000

นางสุวภัทร
ปันธุ

10,000
เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูต่อการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- แบบสอบถามเพื ่ อ ประเมิ น
หลักสูตรสถานศึกษา

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางสุวภัทร ปันธุ)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
เข้าเล่มหลักสูตร กลุ่มสาระ
เล่ม
20
6,000
และหลักสูตรสถานศึกษา
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 140
รีม
5
700
5
700
กระดาษการ์ดอาร์ต A4 210g 85
แพค
5
425
5
425
ปากกาเจล เพนเทลสีน ้ำเงิน 50
ด้าม
6
300
6
300
ดำ
พลาสติกเคลือบบัตร 65x95
60
กล่อง
2
120
พลาสติกเคลือบบัตร A4
600 กล่อง
1
600
กระดาษโปสเตอร์สี 2หน้า
5
แผ่น
20
100
20
100
กระดาษบรุ๊ฟ
3
แผ่น
50
150
20
60
รวมเงิน 8,395
รวมเงิน
1,580

129
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน IS
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวภัทร ปันธุ
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 4
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 4 และ 5
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 3
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 4
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ วางแผนการทำงานเป็นระบบ ทำเป็นกลุ่ม หมู่คณะ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
เหตุผล
วิเคราะห์หลักสูตร คิดอย่างมีเหตุผล บูรณาการร่วมกันกับชุมชน
ภูมิคุ้มกัน
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เห็นความสำคัญของตนเอง รู้จักประมาณตนเอง
ความรู้
วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
คุณธรรม
มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มีวินัยในตนเอง
1.) หลักการเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ได้พัฒนาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นการจัดหลักสูตรที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งได้มีการใช้มาตั้งแต่ปี 2553 โดยหนึ่งในเนื้อหาในหลักสูตรได้เพิ่ม
กระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่าการค้นคว้าอิสระ โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
เพื่อให้วิชาดังกล่าวประสบความสำเร็จ จึงได้กำหนดเนื้อหาวิชาไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นการค้นคว้า
อิสระ 1, การค้นคว้าอิสระ 2 และ การค้นคว้าอิสระ 3 (การเผยแพร่) และเพื่อให้เป็นการร่วมสร้างบรรยากาศ
แห่งวิชาการจึงมีการจัดนำเสนอเรื่องที่ศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระหว่างชั้นเรียน
ดังนั้น ฝ่ายวิชาการ(คณะครูผู้สอนวิชาการค้นคว้าอิสระ) เล็งเห็นว่าการนำเสนอดังกล่าวควรได้รับความ
สะดวกเพื่อง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน จึงควรมีสื่ออุปกรณ์ที่พร้อมใช้ในการนำเสนอข้อมูล
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2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล ให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจและมีการจัดกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีสื่อ อุปกรณ์ด้าน ICT พร้อมใช้
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
มีการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล และ ห้องเรียนมีโปรเจคเตอร์พร้อมใช้จำนวน 1 ชุด
3.2 ด้านคุณภาพ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น ใน
ระดับดี
2. ห้องเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ด้าน ICT พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา IS
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)
3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ส.ค. 62
นางสุวภัทร ปันธุ
ต้องการ
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
พ.ย. 62
17,945
นายเฉลิมเกียรติ
กิจกรรมที่ 2 นำนักเรียนศึกษาดูงาน
พ.ย. 62
1,000
ไชยอุประ
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน พ.ย.62 – ก.ย.
2,000
นางสุวภัทร ปันธุ
จากหน่วยงานภายนอก
63
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ต.ค. 63
นางสุวภัทร ปันธุ
2. การสอบถาม
3. การสังเกต
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ต.ค. 63
นางสุวภัทร ปันธุ
2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
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6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุวภัทร ปันธุ
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อม
เครื่องเสียง

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
12,245
20,000

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
1 . เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ห ล ั ก ส ู ต ร - สอบถามความพึงพอใจ
มาตรฐานสากลให้มีความทัน สมัย - การสังเกต
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และสอดคล้องกับท้องถิ่นมีการจัด
รายวิช าเพิ่มเติมที่ห ลากหลายให้
ผู ้ เ รี ย นเลือ กเรี ย นตามความถนั ด
ความสามารถและความสนใจและมี
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นที่
ส่ ง เสริ ม และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
2. เพื ่ อ พั ฒ นาห้ อ งเรี ย นให้ ม ี สื่ อ
อุปกรณ์ด้าน ICT พร้อมใช้

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

12,245 นางสุวภัทร
20,000 นายเฉลิมเกียรติ
32,245
เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูต่อการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พ ื ่ อ ป ร ะ เมิ น
หลักสูตรสถานศึกษา
- โปรเจคเตอร์จำนวน 1 ชุด

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. ห้องเรียนให้มีสื่อ อุปกรณ์ด้าน ICT พร้อมใช้
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางสุวภัทร ปันธุ)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน IS
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อม 20,000
ชุด
1
20,000
เครื่องเสียง
กระด้ง
100
อัน
2
200
ค่าตอบแทนวิทยากร
1,000
คน
1
1000
2
2,000
น้ำมันรถนำนักเรียนศึกษา
ดูงาน
1,000
เที่ยว
1
1,000
กระดาษปริ้นรูป A4 270g
600
แพ็ค
1
600
กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวเงา 145
แพ็ค
1
145
A4
กระดาษถ่ า ยเอกสารA4 140
รีม
5
700
80g
พลาสติกเคลือบบัตร
600
รีม
1
600
ขี้วัว
30
กระสอบ
100
3,000
เมล็ดผัก กล้าผัก
1,000
ปุ๋ยน้ำAB
1,000
ชุด
2
2,000
รวมเงิน 22,945
รวมเงิน
9,300
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 2 และ 3
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 3 และ 4
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคี วิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1 และ 3
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 3 และ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ใช้ทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง
เหตุผล
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์และใช้อย่างคุ้มค่า
ภูมิคุ้มกัน
มีจิตสำนึกในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง
ความรู้
มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
คุณธรรม
มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่ประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.) หลักการเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิรู ปการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชา ติ พุทธศักราช 2542
หมวด 4 มาตราที่ 30 ว่าด้วยการให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ แผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้มีความรู้
เต็มตามศักยภาพของผู้เรีย น การปฏิร ูปครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒ นาเครือข่ายการเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อ ง การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา รวมถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มุ่งเน้น การพัฒ นาคุณภาพของการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการเรียน
การสอนรวมทั้งคุณภาพด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ของครูมือ
อาชีพ จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการปลูกฝังคุณธรรม
จริย ธรรม ค่านิย มที่ ดีงามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ผ ู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะใน
การดำรงชีวิต มีบุคลิก ลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน พร้อมที่จะเจริญเติบโตท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติใน
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อนาคต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็ นหมู่คณะ ลดภาระงานของผู้เรียน และความ
ร่วมมือกับชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อไป
การสร้างความรู้ ทักษะ ระบบการจัดการความรู้ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติ
โรงเรีย นสามัคคีว ิทยาคม 2 จึงได้ดำเนินการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยผ่ านสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่ ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. มีรายชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่า 20 รายการ
2. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา ร้อยละ 100
3.2 ด้านคุณภาพ
1. มีบัญชีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้ งข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้
จำนวน 1 เล่ม
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินการ 1. สำรวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
(Do)
2. น ำ น ั ก เ ร ี ย น ท ั ศ น ศ ึ ก ษ า น อ ก
สถานศึกษา
3. ตรวจสอบ 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
(Check)
2. การสอบถาม
3. การสังเกต

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พฤศจิกายน
2562

พ.ย. 2562
ม.ค. – ก.ย. 63
ก.ย.63

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
นางสุวภัทร ปันธุ

84,175

นางวิชุดา
นางสุวภัทร
นางวิชุดา
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ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

4. ประเมินผล 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
และรายงาน 2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(Action)
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ก.ย. 63

งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
นางสุวภัทร

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิ น กรรมที ่ 1 สำรวจแหล่ ง
เรียนรู้ภายใน
กิ จ กรรมที ่ 2 สำรวจแหล่ ง
เรียนชุมชน
กิ จ กรรมที ่ 3 นำนั ก เรี ย น
ทัศนศึกษา

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

84,000
รวม

9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
1. มี บ ั ญ ชี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ท ั ้ ง ภายในและ การสำรวจ
ภายนอกสถานศึกษา
2.นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน การประเมิน
และภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 100

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

0

นางวิชุดา

0

นางวิชุดา

84,175

นางสุวภัทร

84,175
เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการสำรวจ
แบบประเมิน
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10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีรายชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่า 20 รายการ
2. มีบัญชีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ จำนวน
1 เล่ม
3. นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ครบทุกคน

ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 นักเรียนทัศนศึกษา

ราคา

หน่วย
นับ

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
84,175
รวมเงิน
รวมเงิน 84,175

139
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อโครงการ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญเชิง นามวงค์
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 3
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ครูและนักเรียนใช้สื่อ ICT อย่างพอประมาณตามที่ได้รับจัดสรร
เหตุผล
ครูและนักเรียนใช้สื่อ ICT อย่างรอบคอบและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภูมิคุ้มกัน
ครูและนักเรียนใช้สื่อ ICT อย่างรู้เท่าทัน
ความรู้
ครูและนักเรียนเกิดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คุณธรรม
ครูและนักเรียนใช้ ICT อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ค นอื่นได้ปฏิบัติตนใน
สังคมอย่างมีคุณภาพ
1.) หลักการเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สร้างระบบควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์นั้น
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จึงมีการส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการศึกษาอย่างสูงสุด โดยส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการพัฒนาตนเองด้าน ICT
อย่างทั่วถึง
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริหารจัดการระบบสื่อทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษาในโรงเรียน
2. เพื่อการบริการ ICT แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียน
3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอนและสื่อสาร
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3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูและนักเรียนได้รับการบริการด้านสื่อทัศนูปกรณ์อย่างทั่วถึง
2. นักเรียนได้รับการให้บริการ ICT จำนวนอย่าง น้อย 20 ชั่วโมง/คน/ภาคเรียน
3. ครูในโรงเรียนมีความรู้ด้าน ICT เพื่อผลผลิตสื่อการสอนและใช้ในชีวิตประจำวัน
3.2 ด้านคุณภาพ
1.ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อทัศ นูปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียนได้ใช้ ICT ในการเรียนรู้และการค้นหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ 1 ต.ค. 62
นายบุญเชิง
ต้องการ
นามวงค์
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิ จ กรรมที ่ 1 บริ ห ารจั ด การระบบสื่ อ 1 ต.ค. 62
นายบุญเชิง
ทั ศ นู ป กรณ์ เ พื ่ อ การศึ ก ษา และจั ด การ - 30 ก.ย. 62
นามวงค์
ระบบ ICT เพื่อการบริการ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมครูด้าน ICT เพื่อ
พั ฒ นาการนำเสนอและการสื ่ อ สารใน
ชีวิตประจำวัน
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
1 ต.ค. 62 นายบุญเชิง
2. การสอบถาม
30 ก.ย. 62
นามวงค์
3. การสังเกต
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
1 ต.ค. 61 นายบุญเชิง
2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
30 ก.ย. 63
นามวงค์
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
6.) สถานทีด่ ำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายบุญเชิง นามวงค์
8. งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
ระบบสื ่ อ ทั ศ นู ป กรณ์เ พื่อ
การศึ ก ษา และจั ด การ
ระบบ ICT เพื่อการบริการ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมครู
ด้ า น ICT เพื ่ อ พั ฒ นาการ
นำเสนอและการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
61,406

ค่า
ตอบแทน

1,000

1,769

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครู 22 คน
2. นักเรียน 254 คน
3. ลูกจ้างประจำ 1 คน
4. ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

วิธีการประเมิน
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
2. การสอบถาม
3. การสังเกต

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

61,406

นายบุญเชิง
นามวงค์

2,769

นายบุญเชิง
นามวงค์

64,175
เครื่องมือที่ใช้
1. แ บ บ ก า ร บ ั น ท ึ ก ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน
2. แบบสอบถาม
3. แบบสังเกต

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระบบสื่อทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
2. โรงเรียนได้บริการ ICT แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
3. ครู ICT ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นายบุญเชิง นางวงค์)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการระบบสื่อทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา และจัดการระบบ ICT เพื่อการบริการ
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 ไมโครโฟน
500
ตัว
10
5,000
2 สายไมโครโฟน 20 เมตร
450
เส้น
4
1,800
3 แอมป์ขยายเสียง
3,500 เครื่อง
1
3,500
4 ระบบเครือข่ายไร้สาย
8,500
ชุด
1
8,500
5 ไมโครโฟนไร้สาย
3,600
ชุด
1
3,600
1
3,600
6 แบตเตอรี่เมนบอร์ด
30
ก้อน
10
300
7 ค่ า เช่ า โดเมนและพื ้ น ที่ 2,756 รายการ
1
2,756
เว็บไซต์โรงเรียน
8 เมาส์
250
ตัว
15
3,750
9 คีย์บอร์ด
250
ตัว
10
2,500
10 เพาเวอร์ซัพพลาย
500
ตัว
4
2,000
11 สายสัญญาณ VGA
500
เส้น
3
1,500
12 อแด็ ป เตอร์ แ ปลงสั ญ ญาณ 400
ตัว
1
400
VGA - HDMI
13 พัดลมแขวนเพดาน
2,000 เครื่อง
4
8,000
14 แบตเตอรี่ AA
300
กล่อง
2
600
2
600
15 ค่าปรับปรุงระบบสื่อ ICT ใน 2,000 รายการ
1
2,000
1
2,000
ห้องเรียน
16 ค่าปรับปรุงระบบเครื่องเสียง 4,000 รายการ
1
4,000
17 ค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย 2,500 รายการ
1
2,500
1
2,500
รวมเงิน 44,706
รวมเงิน 16,700
กิจกรรมที่ 2 การอบรมครูด้าน ICT เพื่อพัฒนาการนำเสนอและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 ค่าตอบแทนวิทยากร
1,000 รายการ
1
1,000
2 ค่าอาหารว่าง
1,594 รายการ
1
1,594
รวมเงิน 2,594
รวมเงิน
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประพันธ์ พรวนิชาพงศ์
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 3
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1 และ 3
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับจำนวนครู ครูทุกคนได้ทำหน้าที่เป็ นครูที่ปรึกษาประจำ
ชั้น
เหตุผล
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ
ไม่ดี มีปัญหาครอบครัว ควรที่ครูจะได้ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ภูมิคุ้มกัน
นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเองเมื่อครูและผู้ปกครองให้การเอาใจใส่
ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้นักเรียนหลงเดินทางผิดและคิดทำลายตนเอง
ความรู้
เมื่อนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักตนเองก็ จะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทำให้นักเรียน
มีความรู้ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
คุณธรรม
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
1.) หลักการเหตุผล
สภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ
การระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัวการแข่งขันทุกรูปแบบก่อให้เกิดความทุกข์ ความเครียด ซึ่งเป็น
ผลเสียแต่สุขภาพกายและสุขภาพจิตของทุกคนนำไปสู่ปัญหาและสภาวะวิกฤตของสังคม ดังนั้นการส่งเสริม
พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครู
ประจำชั้น ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และมีการประสานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่
เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีการและเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการรายงานผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
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ทักษะการดำรงชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการ
ดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือ ความรู้ และคุณธรรม ซึ่ง นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่สมดุล
ยั่งยืน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ การดำเนิน งานระบบดูแ ลช่ว ยเหลื อ มี กระบวนการ วิธ ีการและเครื่ อ งมื อที่ มี ค ุ ณ ภาพ
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำข้อมูล ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา แก้ไข
ปรับปรุง ช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนต่อไป
3. เพื่อให้ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอก มีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเติมตามศักยภาพ เป็นคนที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา
6. เพื่อแสดงความยิน ดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จ
การศึกษา
7. เพือ่ ให้นักเรียนมีความภูมิใจในตนเองและภูมิใจในสถาบัน
8. เพื่อให้นักเรียนมีความผูกพันต่อคณาจารย์ ต่อเพื่อน และนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้อง
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ร้อยละ 100 ได้รับการคัดกรองและดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือจาก
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ร้อยละ 70 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1.ศึกษาสภาพปัจ จุบันปัญหา และความ ต.ค. 62 –
ครูทุกคน
ต้องการ
มี.ค. 63
นักเรียนทุกคน
2.ประชุมวางแผนดำเนินการ
3.จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
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ขั้นตอน
2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
10,160
กิ จ กรรมที ่ 2 การรู ้ จ ั ก นั ก เรี ย นเป็ น
รายบุคคล
กิ จ กรรมที ่ 3 การประชุ ม ผู ้ ป กครอง
7,620
นักเรียน
กิจกรรมที่ 4 การคัดกรองนักเรียน
กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการคัดกรอง
นักเรียน
กิ จ กรรมที ่ 6 การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และ
พัฒนา
กิจกรรมที่ 7 การอบรมโฮมรูม
กิจกรรมที่ 8 การเยี่ยมบ้านนักเรียน
7,620
กิจกรรมที่ 9 การส่งต่อนักเรียน
กิ จ กรรมที ่ 10 การรายงานผลการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 11 วันสำเร็จการศึกษาอำลา
11,520
สถาบัน
1.การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ต.ค. 62 –
บุคลากรทุกคน
2.การสอบถาม
ก.ย. 63
3.การสังเกต
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ต.ค. 62
ฝ่ายกิจการ
2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
นักเรียน
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางประพันธ์ พรวนิชาพงศ์
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8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่1 การปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่
กิ จ กรรมที ่ 2 การรู ้ จั ก
นักเรียนเป็นรายบุคคล
กิจ กรรมที่ 3 การประชุ ม
ผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมที่ 4 การคัดกรอง
นักเรียน
กิจกรรมที่ 5 การรายงาน
ผลการคัดกรองนักเรียน
กิ จ กรรมที ่ 6 การดู แ ล
ช่วยเหลือและพัฒนา
กิ จ กรรมที ่ 7 การอบรม
โฮมรูม
กิจกรรมที่ 8 การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน
กิ จ กรรมที ่ 9 การส่ ง ต่ อ
นักเรียน
กิจกรรมที่ 10 การรายงาน
ผลการดู แ ลช ่ ว ยเหลื อ
นักเรียน
กิ จ กรรมที ่ 11 วั น สำเร็ จ
การศึกษาอำลาสถาบัน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
10,160

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

10,160
0

7,620

7,620
0
0
0
0

7,620

7,620
0
0

11,520
รวม

11,520
36,920

9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ 1. แบบประเมินความพึงพอใจใน 1. แบบสังเกต
ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จากครูที่ ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม ร ะ บ บ ด ู แ ล 2. แบบประเมิน
ปรึกษาประจำชั้น
ช่วยเหลือนักเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
คั ด กรองจากครู ท ี ่ ป รึ ก ษาและ
ผู้ปกครอง
3.ครูที่ป รึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน
ร้อยละ 100

148
10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเติมตามศักยภาพ เป็นคนที่มีค วามสมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา
2. ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรีย นเป็นรายบุคคลสามารถพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ช่วยเหลือ ส่งเสริม
นักเรียนรายกรณีได้
3. ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางประพันธ์ พรวนิชาพงศ์)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
- อาหารว่าง
2 ประชุมผู้ปกครอง
-เทอม2/2562
-เทอม1/2563
3 เยี่ยมบ้านนักเรียน
-ค่าน้ำมันครูประจำชั้น
4 วันสำเร็จการศึกษา
-อาหารว่าง
-ของที่ระลึก
-พานบายศรี+เครื่องทำขวัญ
-อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
40

กล่อง

15
15

กล่อง
กล่อง

30

คน

92
92
1
1

กล่อง
ชิ้น
พาน
ชุด

หมายเหตุ *ใช้งบอื่นๆ(งบสมาคมผู้ปกครอง)
1 ค่าน้ำมันรถเยี่ยมบ้านนักเรียน
2 ประชุมผู้ปกครอง
-เทอม2/2562
-เทอม1/2563
รวม

254

254

10,160

254

3,810*

254

7,620*

รวมเงิน

21,590

3,810*

92
92
1
รวมเงิน

2760
2760
2000
4000
15,330

254 คน

30 บาท

7,620 บาท

254 คน
254 คน

15 บาท
15 บาท

3,810 บาท
3,810 บาท
15,240 บาท
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ชื่อโครงการ บริหารงานกิจการนักเรียน
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประพันธ์ พรวนิชาพงศ์
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 3
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1 และ 3
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ แบ่งกลุ่มนั ก เรี ยนให้ พ อดีก ับจำนวนครู ครูทุกคนได้ ทำหน้ า ที่ เป็ นครู ที ่ปรึ ก ษา
ประจำชั้น
เหตุผล
เรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี
มีปัญหาครอบครัว จึงควรที่ครูจะได้ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ภูมิคุ้มกัน
นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเองเมื่อครูและผู้ปกครองให้การเอาใจใส่
ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้นักเรียนหลงเดินทางผิดและคิดทำลายตนเอง
ความรู้
เมื่อนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักตนเองก็จะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทำให้นักเรียน
มีความรู้ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
คุณธรรม
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
1.) หลักการเหตุผล
สภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ
การระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัวการแข่ง ขันทุกรูปแบบก่อให้เกิดความทุกข์ ความเครียด ซึ่งเป็น
ผลเสียแต่สุขภาพกายและสุขภาพจิตของทุกคนนำไปสู่ปัญหาและสภาวะวิกฤตของสังคม ดั งนั้นการส่งเสริม
พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครู
ประจำชั้น ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และมีการประสานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่
เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีการและเครื่องมือที่
มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการรายงานผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่ อให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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มี ท ั ก ษะการดำรงชี ว ิ ต และใช้ ช ี ว ิ ต อยู ่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข โครงการปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ
แนวทางการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ประกอบด้วย ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือ ความรู้ และคุณธรรม ซึ่งนำไปสู่การดำเนินชีวิต ที่
สมดุล ยั่งยืน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี ไม่ ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
2.) วัตถุประสงค์
เพื่อสนับ สนุน การดำเนิ น งานระบบดูแลช่ว ยเหลื อนัก เรีย นให้เ ป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้ อยและมี
ประสิทธิภาพ
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ร้อยละ 100 ได้รับการคัดกรองและดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือจาก
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ร้อยละ 70 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)
3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความ ต.ค. 62 –
ครูทุกคน
ต้องการ
มี.ค. 63
นักเรียนทุกคน
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
การพัฒนาการบริหารการจัดการด้านงาน ต.ค. 62– ก.ย.
9,045
ฝ่ายกิจการ
กิจการนักเรียน
63
นักเรียน
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ต.ค. 62 –
บุคลากรทุกคน
2. การสอบถาม
ก.ย. 63
3. การสังเกต
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ก.ย. 63
ฝ่ายกิจการ
2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
นักเรียน
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
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6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางประพันธ์ พรวนิชาพงศ์
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

การพัฒนาการบริหารการ
จั ด การด้ า นงานกิ จ การ
นักเรียน
รวม

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
9,045

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

9,045

งานกิจการ
นักเรียน

9,045

9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ 1. แบบประเมินความพึงพอใจใน 1. แบบสังเกต
ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จากครูที่ ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม ร ะ บ บ ด ู แ ล 2. แบบประเมิน
ปรึกษาประจำชั้น
ช่วยเหลือนักเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
คั ด กรองจากครู ท ี ่ ป รึ ก ษาและ
ผู้ปกครอง
3. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน
ร้อยละ 100
10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเติมตามศั กยภาพ เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา
2. ครูที่ปรึกษาได้ร ู้จักนักเรีย นเป็นรายบุคคลสามารถพัฒ นา แก้ไข ปรับปรุง ช่วยเหลือ ส่งเสริม
นักเรียนรายกรณีได้
3. ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางประพันธ์ พรวนิชาพงศ์)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ บริหารงานกิจการนักเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
printer cannon
4,000 เครื่อง
1
5,000
หมึกสีดำ printer cannon
140
ขวด
1
140
หมึกสี printer cannon
140
ขวด
3
420
ก ร ะ ด า ษ ถ ่ า ย เ อ ก ส า ร 135
รีม
15
2,025
A4/80g
ก ร ะ ด า ษ ถ ่ า ย เ อ ก สารสี 195
รีม
3
585
A4/80g
เครื ่ อ งเย็ บ กระดาษเบอร์ 215
อัน
2
430
No.45
เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 160
อัน
1
160
Max
กระดาษกาวย่นสีเขียว 1.5 48
ม้วน
5
240
นิ้ว
ขี้ผึ้งนับแบงค์
45
ตลับ
1
45
รวมเงิน 9,045
รวมเงิน
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชรี ชัยศิลปิน
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 1
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ รู้จักความพอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
เหตุผล
รู้จักการตัดสิน ใจตั้งอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง
ภูมิคุ้มกัน
มีการเตรียมตัวรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างมีสติ
ความรู้
มีความขยันหมั่นเพียร มีความรอบคอบ ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต
คุณธรรม
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมรุ้จักแบ่งปัน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญาดี
1.) หลักการเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้การจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้การ
จัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
การจัดกิจ กรรมการเรีย นรู้โดยบูร ณาการสาระความรู้ต่างๆอย่างได้ส ัดส่วนสมดุลกันทั้ งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึก ษา นโยบายของรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคม
เข้มแข็งให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรมนำความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธีวิถีประชาธิปไตยสร้ างภูมิต้านทานและการแก้ปัญหา พฤติกรรม
นักเรียน มีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นสมาชิกอาเซียนร่วมกัน
ขับเคลื่อนการเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งต่อไป
ดังนั้นงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจึงได้ จัดทำโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ดำรงวัฒนธรรมล้านนา โดย
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ปรับตัว คิดเป็น ทำเป็นมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ห่างไกลจากสารเสพติดให้โทษทุกชนิด สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม
2. เพื่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. เพื่อให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จำนวน 254 คน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ของสถานศึกษา
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษาร้อยละ 85
4. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการ
2. ดำเนิ น การ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันสำคัญ
(Do)
- ว ั น เ ฉ ล ิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส มเด็ จ
พระราชินี
- วันไหว้ครู
- สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม (ถวาย
เทียนพรรษา)
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
- วันแม่แห่งชาติ
- วันเยาวชนแห่งชาติ
- วันลอยกระทง
- วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 2 เลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน
กิจกรรมที่ 3 อบรมสภานักเรียน
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานสภานักเรียน

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ต.ค.62 นางพัชรี
30 ก.ย.63
ชัยศิลปิน

3 มิ.ย. 63

450

มิ.ย. 63
ก.ค. 63

1,700
1,500

28 ก.ค. 63
12 ส.ค. 63
20 ก.ย. 63
11 พ.ย. 63
5 ธ.ค. 63
ก.พ. 63

450
100
1,700
-

มิ.ย.63
ก.ค. 63

5,100
2,100

นางพัชรี
ชัยศิลปิน
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ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5 อบรมขับขี่ปลอดภัย
กิจกรรมที่ 6 ห้องเรียนสะอาด

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง
3. ตรวจสอบ 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
(Check)
2. การสอบถาม
3. การสังเกต

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ก.ค. 63
1,700
ตลอดภาค
1,200
เรียน
ตลอดภาค
2,350
เรียน

1 ต.ค. 62 –
30 มี.ค. 63
และ
1 เม.ย. 63 –
30 ก.ย. 63
4. ประเมินผล 1. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น 1 ต.ค. 62 –
และรายงาน เกี ่ ย วกั บ การดำเนิ น งานตามโครงการที่ 30 มี.ค. 63
(Action)
ผ่านมา
และ
2. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
1 เม.ย. 63 –
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
30 ก.ย. 63

นางพัชรี
ชัยศิลปิน

นางพัชรี
ชัยศิลปิน

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพัชรี ชัยศิลปิน
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
กิจ กรรมที่ 1 กิจ กรรมวั น
สำคัญ
กิ จ กรรมที่ 2 เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน
กิ จ กรรมที่ 3 อบรมสภา
นักเรียน

ค่า
ตอบแทน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
5,900

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

5,900

นางพัชรี
ชัยศิลปิน
นางพัชรี
ชัยศิลปิน

-

-

5,100

5,100

นางพัชรี
ชัยศิลปิน
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กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจ กรรมที่ 4 ศึกษาดู ง าน
สภานักเรียน
กิ จ กรรมที่ 5 อบรมขั บ ขี่
ปลอดภัย
กิ จ กรรมที่ 6 ห้ อ งเรี ย น
สะอาด
กิ จ กรรมที่ 7 กิ จ กรรม
ต่อต้านยาเสพติด

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
2,100

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

2,100

นางพัชรี
ชัยศิลปิน
นางพัชรี
ชัยศิลปิน
นางพัชรี
ชัยศิลปิน
นางพัชรี
ชัยศิลปิน

1,700

1,700

1,200

1,200

2,350

2,350

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสามั ค คี - การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
วิทยาคม 2 เป็นผู้มีคุณลักษณะและ - การสอบถาม
ค่านิย มที่ดีงามตามที่ส ถานศึกษา - การสังเกต
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เกิด
เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็ น ไทย ยอมรั บ ที ่ จ ะอยู่
ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและ
หลากหลาย

18,350
เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- การสังเกต
- แบบประเมิน

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ร้อยละ 90 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งปวงมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างถูกวิธี
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางพัชรี ชัยศิลปิน)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ที่
1
2

3

4
5

6

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันสำคัญ
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
450
สมเด็จพระราชินี
วันไหว้ครู
- รางวัลประกวดพานไหว้ ครู
300
ย อ ด เ ย ี ่ ย ม ร ะ ด ั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
- รางวัลประกวดพานไหว้ ครู
300
ย อ ด เ ย ี ่ ย ม ร ะ ด ั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
- รางวัลประกวดพานไหว้ ครู
300
ย อ ด เ ย ี ่ ย ม ร ะ ด ั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- รางวัลประกวดพานไหว้ ครู
300
ย อ ด เ ย ี ่ ย ม ร ะ ด ั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
-ป้ายไวนิล
500
ถวายเทียนพรรษา
- ต้นเทียน
600
- วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
700
- ผ้าอาบน้ำฝน
200
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
450
รัชกาลที่ 10
วันเยาวชนแห่งชาติ
- ก ร อ บ ร ู ป ส ำ ห ร ั บ ใ ส่
250
เกียรติบัตร
- กระดาษทำเกียรติบัตร
50
วันลอยกระทง
- เงิ น รางวั ล การประกวด
1,200
กระทง
- ป้ายไวนิล
500
รวมเงิน 1,700
รวมเงิน
4,200
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ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1
2
3
4

อุปกรณ์ฝึก
ค่าตอบแทนวิทยากร
อาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ
ป้ายไวนิล

ที่
1
2
3

ที่

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานสภานักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ของที่ระลึก
1
600
ป้ายไวนิล
1
500
เบี้ยเลี้ยงนักเรียน
30
1,000
รวมเงิน
รวมเงิน
2,100

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 ป้ายไวนิล
2 ค่าตอบแทนวิทยากร
3 ค่าอาหารวิทยากร

ที่

กิจกรรมที่ 3 อบรมสภานักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1
1,800
1
1,000
30
1,800
1
500
รวมเงิน
รวมเงิน
5,100

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 รางวัลห้องเรียนสะอาด

กิจกรรมที่ 5 อบรมขับขี่ปลอดภัย
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1
500
2
1,000
2
300
รวมเงิน
รวมเงิน
1,800
กิจกรรมที่ 6 ห้องเรียนสะอาด
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
3
600
3
600
รวมเงิน
600
รวมเงิน
600
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1
500
2 ชุ ด น้ ำ ยาตรวจปั ส สาวะกลุ่ ม
1
1,225
1
1,225
เสี่ยง
รวมเงิน 1,225
รวมเงิน
1,725
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณธรรม
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญเชิง นามวงค์
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 1
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ รู้จักความพอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
เหตุผล
รู้จักการตัดสิน ใจตั้งอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง
ภูมิคุ้มกัน
มีการเตรียมตัวรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างมีสติ
ความรู้
มีความขยันหมั่นเพียร มีความรอบคอบ ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต
คุณธรรม
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมรุ้จักแบ่งปัน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญาดี
1.) หลักการเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้การจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระความรู้ต่าง ๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา นโยบายของรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคม
เข้มแข็งให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรมนำความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธีวิถีประชาธิปไตยสร้างภูมิต้านทานและการแก้ปัญหา พฤติกรรม
นักเรียน มีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นสมาชิกอาเซียนร่วมกัน
ขับเคลื่อนการเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งต่อไป
ดังนั้นงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียน
คุณธรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ดำรงวัฒนธรรมล้านนา โดยพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถ ปรับตัว คิดเป็น ทำเป็นมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วน
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ร่วมในการพัฒนาสังคม ห่างไกลจากสารเสพติดให้โทษทุกชนิด สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและท รัพย์สิน
นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม
2. เพื่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. เพื่อให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จำนวน 254 คน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรีย นโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษาร้อยละ 85
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)
2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมิ น ผล
และรายงาน
(Action)

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1 ต.ค. 62
นายบุญเชิง
นามวงค์

1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
2. ประชุมวางแผน/ดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการ
กิ จ กรรมที่ 1 อบรมแกนนำเยาวชน 1 ต.ค. 62
โรงเรีย นคุณธรรมและแกนนำห้องเรียน - 30 ก.ย. 63
สีขาว
กิ จ กรรมที ่ 2 กิ จ กรรมอบรมนั ก เรี ย น
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
กิ จ กรรมที ่ 3 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความ
ประพฤตินักเรียน
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
1 ต.ค. 62 2. การสอบถาม
30 ก.ย. 63
3. การสังเกต
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
1 ต.ค. 62 2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น 30 ก.ย. 63
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

นายบุญเชิง
นามวงค์

นายบุญเชิง
นามวงค์
นายบุญเชิง
นามวงค์
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5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 25623
6.) สถานทีด่ ำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายบุญเชิง นามวงค์
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1 อบรมแกนนำ
เยาวชนโรงเรียนคุณธรรม
และแกนนำห้องเรียนสีขาว
กิ จ กรรมที ่ 2 กิ จ กรรม
อบรมนักเรียนตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
กิ จ กรรมที ่ 3 กิ จ กรรม
ส่ ง เสริ ม ความประพฤติ
นักเรียน

กิจการ
นักเรียน
กิจการ
นักเรียน
กิจการ
นักเรียน
รวม

9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
นั ก เรี ย นโ รงเรี ย นสามั ค คี - การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
วิทยาคม 2 เป็นผู้มีคุณลักษณะและ - การสอบถาม
ค่านิย มที่ดีงามตามที่ส ถานศึกษา - การสังเกต
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เกิด
เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็ น ไทย ยอมรั บ ที่ จ ะอยู่
ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและ
หลากหลาย

41,892
เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- การสังเกต
- แบบประเมิน
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10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ร้อยละ 90 เป็นบุคคลแห่งกรเรียนรู้ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ห่างไกลจากสิ่งเสพติ ดทั้ งปวง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างถูกวิธี

ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นายบุญเชิง นามวงค์)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม

ที่
1
2
3
4

ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมที่ 1 อบรมแกนนำเยาวชนโรงเรียนคุณธรรมและแกนนำห้องเรียนสีขาว
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ค่าตอบแทนวิทยากร
500
2
1,000
ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก
3,000
1
3,000
ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ
20
30
600
ค่ า อาหารว่ า งและอาหาร 500
1
500
กลางวันวิทยากร
รวมเงิน
รวมเงิน
5,100
กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ค่าตอบแทนวิทยากร
500
6
3,000
ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก
1,952
1
1,792
ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ
30
254
15,240
ค่าอาหารว่างนักเรียน 4 มื้อ
20
254
10,160
ค่ า อาหารว่ า งและอาหาร 3,000
1
3,000
กลางวันวิทยากร
รวมเงิน
รวมเงิน 33,192

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 ค่าทำป้ายประกาศ
500
2
1,000
2 แบตตาเลี่ยน ไร้สาย
1,300
2
2,600
รวมเงิน 3,600
รวมเงิน
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ชื่อโครงการ กีฬาสีและวิ่งมินิมาราธอน
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชูเกียรติ วิชัยทา
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 2
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคี วิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 4
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ให้ผู้เรียนพัฒนาทางกายตามวัยดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจตนเองได้
เหตุผล
ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องและสู่สิ่งที่ดีกว่า
ภูมิคุ้มกัน
สอดคล้องกับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันตั้งอยู่บนความปลอดภัยการ
สำรวจความพร้อมของร่างกายความเจ็บป่วยชุดป้องกัน
ความรู้
ปลูกฝังเจตคติด้านคุณลักษณะที่มีอนามัยเพื่อรักษาสุขภาพกายใจ ให้ดำรงอยู่ใน
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คุณธรรม
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยใช้คุณธรรมความดีงาม มีความสุขนำหน้าอยู่ในกฎ
กติการะเบียบของสังคม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬาและออกกำลังกายตามระเบียบปฏิบั ติ สร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียน ด้านวินัย ตรงต่อเวลา มีวินัย รับผิดชอบบริหารผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะ
1.) หลักการเหตุผล
การการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม และสติปัญญาการสร้างคนให้มีวินัย การดูแล
สุขภาพร่างกายให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬานั้น ต้องอาศัยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพ มีการ
ทำงานประสานกันร่วมมือกั นทำงานดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทำให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง
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2.) วัตถุประสงค์
1. ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง
2. ทำให้เป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา
3. มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รูอ้ ภัย
4. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา
5. ทำให้ห่างไกลยาเสพติด
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนสามัคคีวิทยาคม 2มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ำใจ
นักกีฬา มีการทำงานเป็นหมู่คณะ
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาปัญหาและสำรวจอุปกรณ์กีฬา พ.ย. 62 –
กลุ่มสาระสุข
สนามกีฬา
มี.ค. 63
ศึกษาและพล
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ศึกษาและ
3. จัดทำโครงการกิจกรรม
บุคลากรที่
4. เสนอโครงการ
เกี่ยวข้อง
1. ประชุมคณะกรรมการสี
พ.ย. – มี.ค.
สุขศึกษาและพล
2. จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม อุ ป กรณ์ ก าร
63
ศึกษา
แข่งขัน
3. จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก
4. ดำเนินการแข่งขันกีฬาสี
5. สรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
แบบสอบถาม
พ.ย. 63
สุขศึกษาและพล
ติดตามประเมินผลการแข่งขันในแต่ละวัน
ศึกษา
แบบสอบถาม
พ.ย. 63
สุขศึกษาและพล
สังเกต
ศึกษา
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชูเกียรติ วิชัยทา
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

ค่าบำรุงสี
อุปกรณ์การแข่งขัน
จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
5,000
10,000
3,000
5,000
2,000

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
ร้อยละ 98 ของนักเรียนโรงเรีย น 1. แบบสอบถาม
สามัคคีวิทยาคม 2 เข้าร่วมกิจกรรม 2. การสังเกต
กีฬาสี

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

15,000
3,000
5,000
2,000
25,000
เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจกีฬาสี
ปี 2563

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ดำเนินการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ไปด้วยความเรียบร้อย โดย
นักเรียนมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นายชูเกียรติ วิชัยทา)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ กีฬาสีและวิ่งมินิมาราธอน
ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมเงิน

รวมเงิน
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อโครงการ พัฒนางานประชาสัมพันธ์
ลักษณะโครงการ () ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์.
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 6
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 3
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 4
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ครู นักเรียน บุลากร ได้พัฒนาเรียนรู้ตามศักยภาพ
เหตุผล
เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ผลงานของครู นักเรียน บุคลากร
ภูมิคุ้มกัน
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น
ความรู้
มีการเผยแพร่ ผลงานของคณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
คุณธรรม
ตรวจสอบผลงาน ข่าวสารความรู้ก่อนเผยแพร่
1.) หลักการเหตุผล
การจัดการพัฒนาการบริหาร ได้อย่างมีคุณภาพ ต้องมีความร่วมมือที่จำเป็นต่อการจัดระบบการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานตลอดจนการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบันที่เป็นไปอย่างสะดวก ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ซึ่งการ
พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน เพื่อการ
พัฒนาโรงเรียนจึงต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารดังกล่าว โดยสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้แน่นแฟ้น โดยมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อสาธารณชนให้ได้รับทราบโดยทั่วถึงกันและยังเป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันหลักจากก ารประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่งมีจุดเด่นที่ควรพัฒนาโดยผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำทีมโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาครูทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพตลอดจนส่งเสริมให้ครูมีก ระบวนการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.) วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
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3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชมรมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองได้รับ
ข่าวสารจากทางโรงเรียน ร้อยละ 95
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรีย น ผู้ป กครอง ชมรม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชมรมผู้ปกครอง
นักเรียน มีความประทับใจ และสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)
2. ดำเนิ น การ
(Do)
3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ประชุมชี้แจง
มี.ค. 62
นางกาญจนา
2. รวบรวมผลงานแต่ ล ะสาระและงาน
จนาพิระกนิฎฐ์
ต่างๆ ในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำป้ายสถาปนา
ธันวาคม 62
นางกาญจนา
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำป้ายวันดำหัวครู
เมษายน 63
จนาพิระกนิฎฐ์
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำแผ่นพับ
รูปภาพ
กันยายน 63
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
กันยายน 63
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ 1 การจั ด ทำ
ป้ายสถาปนา

ค่า
ตอบแทน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
500

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

500

นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
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กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิ จ กรรมที่ 2 การจั ด ทำ
ป้ายวันดำหัวครู
กิ จ กรรมที ่ 3 การจั ด ทำ
แผ่นพับ

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
500

ค่า
ครุภัณฑ์

1,500

ผู้รับผิดชอบ

500

นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์
นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐ์

1,500

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ การสังเกต / สอบถาม
สถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ชมรม
ผู ้ ป กครอง ได้ ร ั บ ทราบข่ า วสาร
ความสำเร็จ ของนักเรีย น ร้อยละ
90

รวม

2,500
เครื่องมือที่ใช้
สอบถาม

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ตลอดจนการติดต่อประสานงาน การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์)
ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน
ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ พัฒนางานประชาสัมพันธ์
ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 ป้ายวันสถาปนาโรงเรียน
2 ป้ายวันดำหัวครู
3 กระดาษถ่ายเอกสาร Double
A A4/80g
4 หมึกปริ้นเตอร์ คละสี (สีละ 1
ขวด)
5 ชุดถ่านชาร์ท AA

ราคา
500
500
140

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ผืน
1
500
ผืน
1
500
รีม
2
280

140

ขวด

4

660

ชุด

1
รวมเงิน

560
660
2,000

รวมเงิน

500
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อโครงการ งานอนามัย
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริพร ดอนชัย
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 5
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1
สนองตัวชี้วดั ความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ นักเรียนรู้จักการดูแลสุขภาพกายใจตนเองให้แข็งแรง
เหตุผล
สุขภาพกายใจแข็งแรง ชีวิตมีความสุข
ภูมิคุ้มกัน
การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการดูแลสุขภาพกายใจ และนั กเรียนสามารถนำ
สาระความรู้และประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ความรู้
วิธีการดูแลสุขภาพกายใจของตนเองให้แข็งแรง
คุณธรรม
มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
1.) หลักการเหตุผล
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน โดยผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย ลักษณะจิตสังคม มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้เรื่องสุขภาพ
สามารถป้องกันตนเอง จากโรคภัยได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
ได้จัดทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.) วัตถุประสงค์
นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี
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3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนจำนวน 337 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีสุขภาพกาย ใจ ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะทางกาย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)
3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ ต.ค. 2562 –
นางศิริพร
ต้องการ
ก.ย. 2563
ดอนชัย
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรม การให้บริการอนามัย
นางศิริพร
ดอนชัย
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ระหว่าง
นางศิริพร
2. การสอบถาม
ปฏิบัติงาน
ดอนชัย
3. การสังเกต
1. สรุปผล รายงานผลการดำเนินงาน
ภายหลังเสร็จ
นางศิริพร
2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
สิ้นการ
ดอนชัย
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
ปฏิบัติงาน
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศิริพร ดอนชัย
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8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

1. จัดซื้อเวชภัณฑ์และ
ครุภัณฑ์งานอนามัย

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
7,846

ค่า
ครุภัณฑ์
4,000

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย
ใจ แข็งแรง มีนำหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถนะทางกายเป็ น ไปตาม
เกณฑ์

วิธีการประเมิน
1. บันทึกสุขภาพ
2. การแปลผลภาวะโภชนาการ
เทอมละ 1 ครั้ง
3. การสังเกต

รวม

ผู้รับผิดชอบ

11,846

นางศิริพร
ดอนชัย

11,846
เครื่องมือที่ใช้
1. สมุ ด บั น ทึ ก การใช้ บ ริ ก ารห้ อ ง
พยาบาล
2. การบั น ทึ ก การแปลผลภาวะ
โภชนาการของนักเรียน

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีสุขภาวะที่ดี มีน้ำหนัก ส่ว นสูง และสมรรถนะทางกายเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางศิริพร ดอนชัย)
ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน
ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ งานอนามัย
ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 ยาและเวชภัณฑ์
2 เครื่องชั่งน้ำหนัก
3 โถส้วม (ชักโครก)

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
3,275
4,568
1,000
3,000
รวมเงิน 3,275
รวมเงิน
8,568
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อโครงการ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชูเกียรติ วิชัยทา
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 2
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 1
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 4
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ให้ผู้เรียนพัฒนาทางกายตามวัยดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจตนเองได้
เหตุผล
ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องและสู่สิ่งที่ดีกว่า
ภูมิคุ้มกัน
สอดคล้องกับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันตั้งอยู่บนความปลอดภัย
การสำรวจความพร้อมของร่างกายความเจ็บป่วยชุดป้องกัน
ความรู้
ปลูกฝังเจตคติด้านคุณลักษณะที่มีอนามัยเพื่อรักษาสุขภาพกายใจ ให้ดำรงอยู่ใน
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คุณธรรม
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยใช้คุ ณธรรมความดีงาม มีความสุขนำหน้าอยู่ในกฎ
กติการะเบีย บของสังคม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬาและออกกำลังกายตามระเบียบปฏิบัติ สร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียน ด้านวินัย ตรงต่อเวลา มีวินัย รับผิดชอบบริหารผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะ
1.) หลักการเหตุผล
การการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม และสติปัญญาการสร้างคนให้มีวินัย การดูแล
สุขภาพร่างกายให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬานั้น ต้องอาศัยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพ มีการ
ทำงานประสานกันร่วมมือกันทำงานดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทำให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง
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2.) วัตถุประสงค์
1. ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง
2. ทำให้เป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา
3. มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รูอ้ ภัย
4. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา
5. ทำให้ห่างไกลยาเสพติด
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนสามัคคีวิทยาคม 2มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ำใจ
นักกีฬา มีการทำงานเป็นหมู่คณะ
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)

4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาปัญหาและสำรวจอุปกรณ์กีฬา พ.ย. 62 –
กลุ่มสาระสุข
สนามกีฬา
มี.ค. 63
ศึกษาและพล
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ศึกษาและ
3. จัดทำโครงการกิจกรรม
บุคลากรที่
4. เสนอโครงการ
เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการฝึกซ้อมตามประเภทกีฬา
1. ประชุมคณะกรรมการ
พ.ย. – มี.ค.
25,000
สุขศึกษาและพล
2. จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม อุ ป กรณ์ ก าร
63
ศึกษา
แข่งขัน
3. ดำเนินการฝึกซ้อม
4. ดำเนินการแข่งขัน
5. สรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
1. ดำเนินการติดตามผลการฝึกซ้อมและ พ.ย. 63 –
สุขศึกษาและพล
ผลการแข่ ง ขั น เพื ่ อ แก้ ไ ขในแ ต ่ ล ะ
มี.ค. 63
ศึกษา
ทัวร์นาเมนท์
2. ติดตามประเมินผลการแข่งขันในแต่ละ
การแข่งขัน
ผลการแข่งขันในแต่ละรายการแข่งขัน
พ.ย. 63
สุขศึกษาและพล
มี.ค. 63
ศึกษา
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
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5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชูเกียรติ วิชัยทา
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

จั ด ซื ้ อ อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ
ฝึกซ้อมกีฬา
รวม

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
25,000

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

25,000
25,000

9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ร้อยละ 35 ของนักเรีย นโรงเรีย น ผลการแข่ ง ขั น กี ฬ าตามรายการ ผลการแข่งขัน
สามัคคีวิทยาคม 2 เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันแต่ละชนิดกีฬา
กี ฬ าเพื ่ อ คว า มเ ป็ น เลิ ศ ต า ม
ความสามารถทางด้ า นกี ฬ าของ
แต่ละบุคคล
10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2563 ไปด้วยความเรียบร้อย
และมีผลการแข่งขันอยู่ในระดับดี มีการพัฒนาทักษะกีฬาสูงขึ้นโดยนักเรียนมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
มีสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นายชูเกียรติ วิชัยทา)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมเงิน

รวมเงิน
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อโครงการ พัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระ อะทะวงษา
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 3
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 5
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 2
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 3
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ พอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบี ยน
ตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน
เหตุผล
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ
ภูมิคุ้มกัน
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดย
คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
ความรู้
มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบความรอบคอบที่จะนำ
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ
คุณธรรม
ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน
ความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตคุณธรรมมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์และมีความอดทน
มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
1.) หลักการเหตุผล
ในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลัก ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น และถ้าหากเราทุกคนใช้
อย่างไม่ระมัดระวัง ไม่ถูกวิธี ไม่คุ้มค่าก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ดังนั้นโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
โดยกลุ่มการบริหารทั่ว ไปและคณะครู ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการเพื่อพั ฒนาผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนขึ้น เพื่อให้
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สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ รอบตัว ทั้งใน-นอก
สถานศึกษาอย่างมีความสุข
2.) วัตถุประสงค์
สถานศึกษามีอาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนรู้
ตามเกณฑ์และมีการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนมีอุทยานการศึกษา จำนวน 4 แห่ง
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและพอเพียง
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต.ค. 62
นายธีระ
ต้องการ
– ก.ย. 63
อะทะวงษา
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบำรุงดูแลสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์
5,000
นายธีระ
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะ -เก้าอี้
อะทะวงษา
นักเรียน
10,000
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมอาคารและสถานที่
ต่างๆในโรงเรียน
18,433
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ระหว่าง
นายธีระ
2. การสอบถาม
ปฏิบัติงาน
อะทะวงษา
3. การสังเกต
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ภายหลังเสร็จ
นายธีระ
2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
สิ้นการ
อะทะวงษา
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
ปฏิบัติงาน
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
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6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธีระ อะทะวงษา
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน
กิ จ กรรมที่ 1 ซ่ อ มบำรุ ง 10,000
ดู แ ลสภาพแวดล้ อ มภู มิ
ทัศน์
กิ จ กรรมที่ 2 ปรั บ ปรุ ง 20,000
ซ ่ อ ม แ ซ ม โ ต ๊ ะ - เ ก ้ า อี้
นักเรียน
กิ จ กรรมที่ 4 ซ่ อ มแซม
อาคารและสถานที่ต่างๆใน
โรงเรียน
รวม

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

20,000

9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
จำนวน 100 % ของจำนวนนักเรียน 1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
253 คน
2. การสอบถาม
3. การสังเกต

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

5,000

นายธีระ
อะทะวงษา

10,000

นายธีระ
อะทะวงษา

18,433

นายธีระ
อะทะวงษา

33,433
เครื่องมือที่ใช้
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี ่ ย วกั บ การดำเนิ น งานตาม
โครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีการปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ มีการให้การบริการแก่นักเรียนอย่างพอเพียง
2. นักเรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นายธีระ อะทะวงษา)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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ที่
1
2
3

แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ พัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
ซ่อมบำรุงดูแสภาพแวดล้อม
หน่วย
1
3,000
2,000
ภูมิทัศน์
ปรับ ปรุงซ่อมแซมโต๊ะ -เก้าอี้
หน่วย
1
6,000
4,000
นักเรียน
ซ่อมแซมอาคารและสถานที่
หน่วย
1
10,000
8,433
ต่างๆในโรงเรียน
รวมเงิน 19,000
รวมเงิน 14,433
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 4
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 2
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 2
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 1
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ พอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบี ยน
ตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน
เหตุผล
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ
ภูมิคุ้มกัน
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดย
คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
ความรู้
มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบความรอบคอบที่จะนำ
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ
คุณธรรม
ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน
ความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
1.) หลักการเหตุผล
ในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลัก ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น และถ้าหากเราทุกคนใช้
อย่างไม่ระมัดระวัง ไม่ถูกวิธี ไม่คุ้มค่าก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 โดยกลุ่มการบริหารทั่วไปและคณะครู ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการ
สร้างคุณภาพชีว ิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนขึ้น เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะ
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ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สนใจแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีความสุข
2.) วัตถุประสงค์
สถานศึกษามีอาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนรู้
ตามเกณฑ์และมีการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนมีอุทยานการศึกษา จำนวน 4 แห่ง
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและพอเพียง
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)
3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ั น ปั ญ หาและ ต.ค. 61 –
นายพลวัฒน์
ความต้องการ
มี.ค. 62
ปริญญาเจริญกุล
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำป้ายนิเทศต่างๆ
36,388
นายพลวัฒน์
กิจกรรมที่ 2 วัสดุตกแต่งห้องสารสนเทศ
9,097
ปริญญาเจริญกุล
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ระหว่าง
นายพลวัฒน์
2. การสอบถาม
ปฏิบัติงาน
ปริญญาเจริญกุล
3. การสังเกต
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ภายหลังเสร็จ
นายพลวัฒน์
2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
สิ้นการ
ปริญญาเจริญกุล
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
ปฏิบัติงาน
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ

กิ จ กรรมที่ 1 จั ด ทำป้ า ย
ไวนิล
กิจ กรรมที่ 2 วัส ดุต กแต่ ง
ห้องสารสนเทศ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

36,388
9,097
รวม

9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จ ำ น ว น 100 % ข อ ง จ ำ น ว น
นักเรียน 377 คน

ค่า
ครุภัณฑ์

วิธีการประเมิน
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
2. การสอบถาม
3. การสังเกต

45,485
เครื่องมือที่ใช้
1. สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน
2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม
โครงการ
3. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและพั ฒ นา
งาน

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีการปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ มีการให้การบริการแก่นักเรียนอย่างพอเพียง
2. นักเรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 จัดทำป้ายนิเทศต่างๆ
9,097
4,500
4,597
2 วัสดุตกแต่งห้องสารสนเทศ 36,388
18,194
18,194
รวมเงิน 22,694
รวมเงิน 22,791
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2563
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ชื่อโครงการ การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิชุดา แก้ววรรณดี
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 3
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 5
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรีย นสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 2
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 3
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและปรับแผนพัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักความ
พอเพียง
เหตุผล
มีการออกแบบและจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ภูมิคุ้มกัน
ผลงานมีคุณธรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข
ความรู้
สามารถวางแผน และทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า
คุณธรรม
มีวิถีปฏิบัติในโรงเรียนที่เป็นรูปแบบเดียวกัน และยอมรับซึ่งกันและกัน
1.) หลักการเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ( ฉบั บ ที ่ 2 ) พ.ศ.2545
กำหนดให้ส ถานศึ กษาจัด ให้ม ีร ะบบการประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึ กษา อันนำไปสู่ ก ารกำหนดให้ มี
มาตรฐานการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานขึ ้ น ประกอบกั บ ได้ ม ี ก ารประกาศใช้ ก ฎกระทรวง การประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน และเตรียมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื ่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษามี ค ุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐานและคงรั ก ษาไว้ ซ ึ ่ ง มาตรฐาน
จากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัด ทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
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ดังนั้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จึงจัดให้มีโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2563 และปรับแผนพัฒนาการศึกษาตลอดจนวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2.) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีวงประมาณ 2563 มีคุณภาพ
2. เพื่อให้มีร ะบบบริห ารจัดการคุณภาพของโรงเรียน ตลอดจนระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อรวบรวมสรุปงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ตรวจสอบการเสนอใช้งบประมาณโครงการ
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์
4. จั ด ให้ ม ี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย น และมี ก ารตรวจสอบ การดำเนิ น การ
ตลอดจนเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
5. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
6. รายงาน SAR ของโรงเรียน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
3.2 ด้านคุณภาพ
1. มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มีคุณภาพ
2. มีเอกสารหลักฐานทางวิชาการ เพื่อพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก
3. มีรายงาน SAR ของโรงเรียน
4.) วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต.ค.
นางวิชุดา
(Plan)
ต้องการ
2562
แก้ววรรณดี
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
นางจริยา
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
วัตถพานิชย์
4. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ดำเนิ น การ ก ิ จ ก ร ร ม ที่ 1 ก า ร ป ร ั บ แ ผ น พ ั ฒ น า มี.ค. – พ.ค.
3,220
นางจริยา
(Do)
การศึ ก ษา และจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร
2563
วัตถพานิชย์
ประจำปี
กิจกรรมที่ 2 งานประกันคุณภาพภายใน
3,600
โรงเรียน
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
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ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
3. ตรวจสอบ 1. บันทึกผลการปฏิบัติงาน
ต.ค. 2562
นางวิชุดา
(Check)
2. การสอบถาม
- ก.ย. 2563
แก้ววรรณดี
3. การสังเกต
นางจริยา
วัตถพานิชย์
4. ประเมินผล 1. สรุปรายงานผลการดำเนินการ
ก.ย. 2563
นางวิชุดา
และรายงาน 2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
แก้ววรรณดี
(Action)
เกี่ยวกับการดำเนินตามโครงการ
นางจริยา
3. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน
วัตถพานิชย์
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิชุดา แก้ววรรณดี
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 1 จัดทำ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี
และแผนพัฒนาฯ
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ
มาตรฐานการศึ ก ษาของ
โรงเรี ย น และรายงานผล
การดำเนินงาน (SAR)

3,600

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำ
ปีที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้
ได้จริง
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
3,400

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

3,400

นางวิชุดา
แก้ววรรณดี

3,600

นางจริยา
วัตถพานิชย์

7,000

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. การสอบถาม
แบบสอบถาม
2. การสังเกต
3. ตรวจจากบั น ทึ ก สรุ ป ผลการ
ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางด้านการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80
ขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
รองรับการประเมินจากภายนอก
3. ระบบมีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4. มีรายงานผลดำเนินงานของโรงเรียน (SAR) ตามระบบประกันคุณภาพภายใน

ลงชื่อ………………………..….….........ผู้เสนอโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)

ลงชื่อ…………………..……......…..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ………………….........….………..ผู้รับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
กิจกรรมที่ 1 การปรับแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
1 กระดาษ A4 80 แกรม ดับเบิล 140
รีม
10
1,400
เอ
2 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
500
เล่ม
4
2,000
รวมเงิน 3,400
รวมเงิน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรมที่ 2 งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษ A4 80 แกรม ดับเบิล 140
รีม
5
700
2
280
เอ
หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แคนอน 140
ขวด
4
560
4
560
แท้ (ดำ, เหลือง, น้ำเงิน, แดง)
ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม
80
เล่ม
5
400
2
160
เทปกาวย่น 3M ขนาด 1 นิ้ว
40
ม้วน
2
80
เทปกาวสองหน้ า กรั ม ทรี 20
ม้วน
5
100
ขนาด 0.5 มิล
กระดาษปริ ้ น ท์ ร ู ป A4 Hijet 570
แพ็ค
1
570
200 แกรม
สติกเกอร์ PVC ใสขนาด A4 160
แพ็ค
1
160
ปากกาเน้นข้อความควอนตั้ม 30
ด้าม
1
30
สีเหลือง
รวมเงิน 2600
รวมเงิน
1000
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวแพรพรรณ อธิวรรณดี
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 3
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 3
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 และ 4
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 2
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 3
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ การนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานได้อย่างคุ้มค่า
เหตุผล
ครูตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภูมิคุ้มกัน
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรั บใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และครู
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ความรู้
ครูสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในวิชาชีพได้เพิ่มขึ้น
คุณธรรม
มีความรับผิดชอบ เสียสละและอุทิศตน เวลา ให้กับทางราชการ
1.) หลักการเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เน้นการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการ
จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้
มากที่สุด
ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ให้
มากทีส่ ุด รวมถึงการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และ
ขวัญกำลังใจที่ดีด้วย
โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาครู ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นจำเป็น
จะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ในแบบต่างๆ
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เพื่อจะนำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะได้มี
ร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.) วัตถุประสงค์
1. พัฒ นาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตำแหน่ง
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียน
3. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆให้กับคณะครูและบุคลากร วิทยาการ นวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใ ช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แก่ครูและบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่
3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 95 ได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3. ครูและบุคลากรร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ อ
เทคโนโลยี
3.2 ด้านคุณภาพ
ครูและบุคลากรได้ร ับ การพัฒ นาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

1. วางแผน
(Plan)
2. ดำเนิ น การ
(Do)

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. เสนอโครงการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานบุคลากร
กิจกรรมที่ 2 อบรม/สัมมนา
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน
3. ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
(Check)
4. ประเมินผล ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
และรายงาน
(Action)
5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
ต.ค. 62
นางสาวแพรพรรณ
อธิวันดี
1 ต.ค. 62 –
นางสาวแพรพรรณ
30 ก.ย. 63
อธิวันดี
ก.ย. 63
ก.ย. 63

นางสาวแพรพรรณ
อธิวันดี
นางสาวแพรพรรณ
อธิวันดี
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6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวแพรพรรณ อธิวรรณดี
8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

1. พัฒนางานบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
3. ศึกษาดูงาน
รวม

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
4,432

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

4,432

นางสาวแพรพรรณ
อธิวันดี
นางสาวแพรพรรณ
อธิวันดี
นางสาวแพรพรรณ
อธิวันดี

19,568

19,568

100,000

100,000
124,000

9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ร้อยละ 95 ของข้าราชการครู สำรวจการเข้ า รั บ การอบรม แบบสำรวจการเข้ารับการอบรม
และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้า สัมมนา ศึกษาดูงาน
สัมมนา ศึกษาดูงาน
รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการพัฒนาตนเอง สามารถ
นำวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคีมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวแพรพรรณ อธิวรรณดี)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษ A4 80g
135
รีม
3
405
3
405
ค่าจัดทำผังบุคลากร
2,500
ชิ้น
1
2,500
กระดาษทำปกสี A4/120g 110
แพ็ค
1
110
1
110
100แผ่น
คละสี
เทปกาวย่ น ขนาด 1" สี 36
ม้วน
4
144
เหลือง
เทปกาวย่ น ขนาด 1.5" สี 48
ม้วน
3
144
เหลือง
หมึกเติม cannon 100 ml. 140
ขวด
4
560
(สีแดง/สีฟ้า/สีดำ/สีเหลือง)
คลิบหนีบกระดาษสีดำ ตรา 27
โหล
2
54
ม้า #108
19,568
ค่ า ใช ้ จ ่ า ยในการ อ บ ร ม
สัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
100,000
รวมเงิน 101,417
รวมเงิน 22,583

206
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ชื่อโครงการ บริหารจัดการระบบงานงบประมาณ
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ () ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอาภารัตน์ อ้ายมา
สนองกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 6
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
นโยบายข้อที่ 6
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานข้อที่ 2
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดข้อที่ 5
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ใช้ทัพยากรที่ได้รับจัดสรรอย่างพอดีและใช้ให้ประหยัด ถูกต้อง โปร่งใส
เหตุผล
เพื่อให้การจัดการบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย และให้คุ้มค่าสามารถนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภูมิคุ้มกัน
เพื่อการจัดเก็บหลักฐาน อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้
ความรู้
สามารถจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
คุณธรรม
เพื่อให้ระบบการเงิน -บัญชีถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามระเบียบ
ของราชการ
1.) หลักการเหตุผล
เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้ านระบบการเงิน -บัญชี พัสดุ สารบรรณและงานบุคคล ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นระบบ
2.) วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สารบรรณและงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
ปัจจุบัน เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพ
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3.) เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
มีการจัดระบบงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ สารบรรณและงานบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
3.2 ด้านคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 90 ขึ้นไป
4.) วิธีดำเนินการ
ขั้นตอน
1. วางแผน
(Plan)

2. ดำเนิ น การ
(Do)

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action)

ระยะเวลา งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ปี) ทรัพยากร (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ ต.ค. 62-ก.ย.
ต้องการ
63
2. ประชุมวางแผนดำเนินการ
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
4. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 งานการเงิน
ต.ค. 62-ก.ย.
3,400
กิจกรรมที่ 2 งานพัสดุ
63
52,216
กิจกรรมที่ 3 งานสารบรรณ
10,000
กิจกรรมที่ 4 งานสาธารณูปโภค
62,540
กิจกรรมที่ 5 งานซ่อมบำรุง
20,000
กิจกรรมที่ 6 อุปกรณ์ทำความสะอาด
40,000
กิจกรรมที่ 7 ค่าจ้างครูและบุคลากร
1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างปฏิบัติ
2. การสอบถาม
3. การสังเกต
1.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ภายหลังเสร็จ
2. ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น สิ้นการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
3. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

5.) ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6.) สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
7.) ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอาภารัตน์ อ้ายมา
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8.) งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม

ค่า
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 1 งานการเงิน

งบประมาณ
ค่า
ค่า
ใช้สอย
วัสดุ
3,400

ค่า
ครุภัณฑ์

รวม

ผู้รับผิดชอบ

3,400

นางสาว
อาภารัตน์
นาย
เฉลิมเกียรติ
นางสาว
อัญชลี
นางสาว
อาภารัตน์
นาย
เฉลิมเกียรติ
นาย
เฉลิมเกียรติ

กิจกรรมที่ 2 งานพัสดุ

52,216

52,216

กิจกรรมที่ 3 งานสาร
บรรณ
กิจกรรมที่ 4 งาน
สาธารณูปโภค
กิจกรรมที่ 5 งานซ่อม
บำรุง
กิจกรรมที่ 6 อุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
กิจกรรมที่ 7 ค่าจ้างครู
และบุคลากร

10,000

10,000

62,540

62,540

20,000

20,000

40,000

40,000
0

รวม
9.) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์

188,156

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ให้ครูทุกท่านประเมินการทำงาน แบบสอบถาม
ของงานการเงิน

10.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารจัดการ ระบบการเงิน-บัญชีพัสดุ สารบรรณและงานงานบุคคล รวดเร็วถูกต้อง ตรวจสอบง่ายและ
เป็นปัจจุบัน นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบของราชการ
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ลงชื่อ………………………..….….ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวภารัตน์ อ้ายมา)

ลงชื่อ…………………..………..….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประหยัชว์ สุตา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ…………………….………..ผูร้ ับรองโครงการ
(นางวิชุดา แก้ววรรณดี)
หัวหน้าแผนงาน

ลงชื่อ…………………………..……..ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีงบประมาณ 2563
โครงการ บริหารจัดการระบบงานงบประมาณ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรมที่ 1 งานการเงิน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษ A4 70 แกรม
110
รีม
16
1760
ซองขาวยาว 9/125 มีครุฑ
380 กล่อง
1
380
กาวแท่งสีขาวScotch 3M
55
หลอด
6
330
ลิควิดเทป
30
อัน
4
120
กระดาษทำปกสี A4/150g
79
แพ็ค
2
158
กระดาษโน้ต 3M No.670-5 100 กล่อง
1
100
แท่นประทับตราม้า เบอร์ 3 สี 35
อัน
2
70
ดำ สีแดง
กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง
235
อัน
2
470
ยางลบ
6
ก้อน
2
12
รวมเงิน 3400
รวมเงิน
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ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กิจกรรมที่ 2 งานพัสดุ
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษถ่ า ยเอกสาร idea 135
รีม
15
2,025
16
2,160
Work A4/80g. 500 แผ่น
กระดาษถ่ า ยเอกสาร idea 110
รีม
10
1,100
10
1,100
Max A4/70g. 500 แผ่น
ปากกาไวท์บอร์ด Flexoffice 23
ด้าม
สีละ 48
3,312
สีละ 48
3,312
สีน้าเงิน ดา แดง
หมึ ก canon สี ช มพู สี ฟ ้ า สี 330
ขวด
สีละ 1
990
เหลื อ ง G2010 BK GI -790
<BK> 2208G30J58
สีละ 1 ขวด (หมึกของแท้)
หมึก canon สีดำ G2010 BK 330
ขวด
1
330
GI -790 <BK> 2208G30J58
(หมึกของแท้)
กาวแท่ ง สี ข าว Scotch 3M 55
แท่ง
3
165
25 g.
ถ่านอัลคาไลน์ LR6T/2B AA 48
แพ็ค
2
96
2
96
(แพ็ค 2 ก้อน)
แฟ้มห่วง ตราช้าง 120 A4 3 90
แฟ้ม
1
90
นิ้ว
ไส้แฟ้ม ตราช้าง-ออร์ก้า A4
30
ห่อ
2
60
ลวดเย็บ MAX NO.10
12
กล่อง
4
48
5
60
โพสอิท
20
แพ็ค
2
40
ปากกาลู ก ลื ่ น หั ว กด Flex 5
ด้าม
2
10
office FO-09 น้าเงิน,
ปากกาลูกลื่น แลนเซอร์ ด้าม 6
ด้าม
1
6
ลาย น้าเงิน
ค่าวัสดุกลาง
45,485
รวมเงิน 52,216
รวมเงิน
8,269

212

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

กิจกรรมที่ 3 งานสารบรรณ
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
หน่วย
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
นับ
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
กระดาษถ่ า ยเอกสาร A4 80 135
รีม
10
1,350
10
1,350
แกรม
โพสต์-อิท เพจมาร์คเกอร์ 670- 64 กล่อง
3
191
3
191
5AP กระดาษโน้ ต (ขนาด 15
มม. x 50 มม. กล่อง/5 ชิ้น)
กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4 129
ห่อ
1
129
1
129
สีขาว
ปากกาหมึกเจล ยี่ห้อ เพนเทล 50
ด้าม
300
6
300
สีดำ 4 ด้าม
สีน้ำเงิน 2 ด้าม
ปลั๊กพ่วงขนาด 10 เมตร สายไฟ 550
อัน
1
550
1
550
ขนาดใหญ่
สก๊อตเทปใส ขนาด 3”
30
อัน
10
300
10
300
แผ่นรองปกใส ออร์ก้า A4x100 170 แพ็ค
1
170
1
170
แผ่น
เทปผ้า 1.5x10 หลา(สีฟ้า แดง 45
ม้วน
8
360
8
360
น้ำเงินเขียว ) สีละ 2 ม้วน
หมึ ก canon สี ช มพู สี ฟ ้ า สี 330 ขวด
3
990
3
990
เ ห ล ื อ ง G2010 BK GI -790
<BK> 2208G30J58
สีละ 1 ขวด (หมึกของแท้)
หมึก canon สีดำ G2010 BK 330 ขวด
2
660
2
660
GI -790 <BK> 2208G30J58
(หมึกของแท้)
รวมเงิน 5000
รวมเงิน
5000
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ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 งานสาธารณูปโภค

ที่

รายการ (ชื่อพัสดุ)

1 ค่าซ่อมบำรุง

กิจกรรมที่ 4 งานสาธารณูปโภค
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
31,270 ภาคเรียน
1
31,270
1
31,270
รวมเงิน 31,270 รวมเงิน
31,270
กิจกรรมที่ 5 งานซ่อมบำรุง
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
ราคา หน่วยนับ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
จำนวน
เงิน
จำนวน
เงิน
10,000 ภาคเรียน
1
10,000
1
10,000
รวมเงิน 10,000 รวมเงิน
10,000

กิจกรรมที่ 6 อุปกรณ์ทำความสะอาด
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค.
ที่
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ
63
จำนวน
เงิน
1 อุปกรณ์ทำความสะอาด
20,000 ภาคเรียน
1
20,000
รวมเงิน 20,000

ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมที่ 7 ค่าจ้างครูและบุคลากร
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค.
รายการ (ชื่อพัสดุ)
ราคา หน่วยนับ
63
จำนวน
เงิน
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
10,000 เดือน
6
60,000
1 อัตรา
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
10,000 เดือน
6
60,000
1 อัตรา
ครูสอนวิชาพลศึกษา 1 อัตรา 10,000 เดือน
6
60,000
เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
11,500 เดือน
6
69,000
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 9,440
เดือน
6
113,280
แม่บ้าน 1 อัตรา
8,540
เดือน
6
51,240
รวมเงิน 413,520

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.
63
จำนวน
เงิน
1
20,000
รวมเงิน
20,000
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.
63
จำนวน
เงิน
5
50,000
5

50,000

6
6
6
6
รวมเงิน

60,000
69,000
113,280
51,240
393,520
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ภาคผนวก

